FT 101

Víceúčelový tmel
Popis: FLEXTEC® polymer je speciálně určen
pro tmelení i lepení.
Aplikace: pro všechny druhy spár, včetně dilatačních,
vyplňování dutin a spojů ve všech materiálech za každého
počasí. Lepení veškerých materiálů.
Vlastnosti: vynikající přilnavost na suché i mokré povrchy
(dokonce i pod vodou!), univerzální
použití, odolnost vůči povětrnostním
vlivům, stárnutí, částečně přetíratelný.
Barva: šedá, Balení: 280 ml

LEPÍ - TMELÍ -VYPLŇUJE

Tmely a silikony

Aplikační pistole
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APLIKACE FT 101

www.ceresit.cz

CS 11 ACRYL

CS 24 universal

CS 28 thermo resistant

Popis: jednosložková spojovací výplň na bázi akrylové
disperzní hmoty.
Aplikace: tmelení a vyplňování spár a prasklin ve zdivu,
kameni, dřevu, atd.
Vlastnosti: přetíratelný, vynikající přilnavost, snadná
zpracovatelnost.
Barva: bílá, Balení: 300 ml

Popis: trvale elastický silikon vhodný pro veškeré
konstrukční tmelení jak v interéru, tak exteriéru.
Aplikace: pro tmelení skel oken a dveří, skleněných
bloků, van, umyvadel, stěn a podlah pokrytých dlaždicemi.
Vlastnosti: odolává vodě,stárnutí, smršťování, praskání a
blednutí. Vynikající přilnavost.
Barva: bílá, transparentní,
Balení: 300 ml

Popis: elastický tmel, který po vytvrzení odolává
teplotám do 260 °C. (krátkodobě do 315 °C).
Aplikace: pro tmelení spojů vystavených vysokým teplotám,
jako jsou pece, topení a klimatizace. Je také vhodný pro
tepelné výměníky, sušičky a pračky.
Vlastnosti: odolává teplotě 260 °C
(krátkodobě do 315 °C). Vysoká
odolnost vůči UV záření, ozónu,
stárnutí a povětrnostním vlivům.
Barva: červená, Balení: 300 ml

CS 16 neutral

CS 26 neutral

CS 38 heat resistant

Neutrální silikon

Popis: jednosložkový alkoxy silikon, který je vhodný
především pro zásadité podklady a kovy.
Aplikace: pro vyplnění dilatačních spojů ve stavebním
průmyslu, při výrobě oken, dveří a pro vyplnění spár
a spojů vystavených vysoké vlhkosti.
Vlastnosti: vynikající přilnavost
a odolnost vůči povětrnostním vlivům
včetně UV záření a stárnutí.
Barva: transparentní, Balení: 300 ml

Univerzální silikon

Neutrální silikon pro vysoce namáhané
konstrukce
Popis: alkoxy neutrální silikon je silikon s nízkým modulem
a vynikající přilnavostí.
Aplikace: lepení zrcadel. Vyplňování dilatačních spojů,
vyplňování spár mezi sklem a jeho podpůrnou strukturou,
mezi okny (dřevo, hliník a plast). Lze
použít i na spoje vystavené vlhkosti.
Vlastnosti: vysoká odolnost vůči UV
záření, stárnutí a povětrnostním vlivům.
Dobrá počáteční přilnavost k širokému
spektru materiálů.
Barva: transparentní, Balení: 300 ml

Tepelně odolný tmel

Kamnářský tmel

Popis: anorganický tmel, který vytváří tvrdý spoj bez
prasklin a s vysokou tepelnou odolností do 1200 °C
(krátkodobě 1500 °C).
Aplikace: tmelení a opravy prasklin u kamen, bojlerů,
krbů, troub, komínů a grilů.
Vlastnosti: výborná přilnavost,
odolává teplotám 1200 °C
(krátkodobě 1500 °C).
Barva: černá, Balení: 280 ml

CS 23 Glass

CS 27 bitumen

CS 25 SANITARY

Popis: trvale elastický 100% silikon s vynikající
přilnavostí ke sklu.
Aplikace: pro veškeré sklenářské práce, včetně tmelení
akvárií. Vyplňování spár mezi sklem a dřevem nebo na
osazování skla v hliníkových rámech.
Vlastnosti: bez fungicidů, vynikající
přilnavost ke sklu, odolnost vůči
stárnutí, smršťování.
Barva: transparentní,
Balení: 300 ml

Popis: plastickoelastický tmel na bázi polymerů
a Bitumenu.
Aplikace: 100% voděodolné tmelení, tmelení střešních
prvků, opravy trhlin v komínech, opravy svodů.
Vlastnosti: skvělá přilnavost, okamžitá
odolnost proti dešti.
Barva: černá, Balení: 300 ml

Popis: sanitární silikon s trojitou dlouhodobou ochranou
proti plísním.
Aplikace: na utěsňování spár v sanitární oblasti, sprchových
koutů, umyvadel, kuchyní. Pro interiér a exteriér.
Vlastnosti: postupné uvolňování
aktivních látek pro dlouhodobě čisté
spáry bez plísní, odolává stárnutí,
smršťování, praskání, blednutí a vodě.
Barva: 29 barevných odstínů
(k nahlédnutí na ceresit.cz),
Balení: 280 ml

Silikon na sklo a akvária

Střešní tmel

Sanitární silikon

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Stavební akrylát

