
EPOXI GLITTEREK

JELLEMZÔI

  Könnyen hozzákeverhető a CE 89 UltraEpoxy  
Premium fugához

  Egyedi megjelenést ad a fugának, különösen 
mozaikcsempéknél

  Padlón és falfelületen egyaránt használható
  Beltérben: spa-k, fürdőszobák, konyhák, üzletek, stb.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A Ceresit CE 52, 53, 54, 55 csak a termékismertetőben 
feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket 
gyakorlati tapasztalataink, illetve vizsgálati eredményeink 
alapján adjuk meg.
Alkalmazástechnikai tanácsadás: Tel.: (+36-30) 816-2202

ALKALMAZÁSI TERÜLET
CE 52 Silver Dust, CE 53 Silver Glow, CE 54 Gold, és CE 55 
Neon díszítő adalékanyagok, melyeket a CE 89 epoxi fugához 
keverve egyedi és exklúzív megjelenést nyújtanak a fugának. 
Az egyedi glitterek egységesen beépülnek a fugázóanyagba, 
anélkül, hogy megváltoztatnák a fugázó alapszínét.
Ceresit CE 52 Silver Dust díszítő adalékanyag, mellyel 
bármely színű CE 89 epoxi fuga egyedi „fémes hatású”-vá 
varázsolható.
Ceresit CE 53 Silver Glow díszítő adalékanyag, mellyel 
bármely színű CE 89 epoxi fuga egyedi „ezüstösen csillogó 
hatású”-vá varázsolható.
Ceresit CE 54 Gold díszítő adalékanyag, mellyel bármely 
színű CE 89 epoxi fuga egyedi „arany színben csillogó 
hatású”-vá varázsolható.
Ceresit CE 55 Neon díszítő adalékanyag, mellyel a CE 89 
epoxi fuga egyedi „neon hatású”-vá varázsolható, ami 
világít a sötétben.
*CE 55 Neon a következő CE 89 fugaszínekhez keverhető: 
Pearl Gray, Toffi, Jasmine, Moonstone Blue, Saphire Blue.

FONTOS TUDNIVALÓK
Valamely díszítő adalékanyaggal bekevert CE 89 epoxi 
fugázó- és ragasztóanyag nem használható ipari padlókon, 
illetve vegyi anyagokkal érintkező kerámia felületeken.
Ceresit CE 55 Neon a következő CE 89 fugaszínekhez 
keverhető: Pearl Gray, Toffi, Jasmine, Moonstone Blue, Saphire 
Blue.
Fénynek kitett helyen (akár természetes, akár mesterséges fény) 
ezen adalékanyag hatására a fuga „neon hatású” lesz és világít 
a sötétben.
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»CE 52 Silver Dust, CE 53 Silver Glow,  
CE 54 Gold, CE 55 Neon«
Díszítő adalékanyagok a CE 89 epoxi fugázóhoz az egyedi megjelenésért

Színstabilitás
Könnyű 

bedolgozhatóság Mozaikhoz BeltérbenGres lapokhoz



Henkel Magyarország Kft.
1113 Budapest, Dávid F. u.6., 
T.: 1-372-5555
www.ceresit.hu
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A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelve-
ket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelem-
be kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati 
tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon 
nem szereplô alkalmazási lehetôségek, körülmények esetén, a 
kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk.   
A mûszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén 
érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük.  Ettôl eltérô körülmé-
nyek esetén  gyorsabb vagy lassabb kötésidôvel kell számolni.

A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasz-
nálására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. 
Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint 
mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az  
alkalmazhatóságra vonatkozó, elôzetes tesztek elvégzését.  
Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi 
felelôsségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni,  
kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén.  
A jelen mûszaki adatlap hatálytalanít minden korábban  
kiadott változatot.


