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Kedves Olvasó!

Jelen kíadványunkban szintén aszakinfo építészet honlap egy
rendszeres szereplője, a Henkel
mutatja be termékpalettájának
2014ben fókuszba került szegletét.
Az építőiparban főleg folyékony
szigetelő és ragasztóanyagokról
ismert vállalatot már nem kell
bemutatnunk: a Ceresit vagy
Cimsec márkanév önmagában is
évtizedes fogalom minden magyar
háztartásban.
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A HENKEL
építőipari márkái
és a főbb termékek
Építőipari termékcsoporton belül
megkülönböztetünk
● hidegburkolati (Ceresit és Cimsec) és
● melegburkolati (Thomsit)
ragasztási rendszereket:

A Ceresit csemperagasztók biztonságos
munkavégzést tesznek lehetővé, az elkészült
hidegburkolatok hosszú élettartama garantált.
A legnépszerűbb flexragasztónk jelenleg a

Ceresit CM 16. Az új, innovatív gyorskötésű
flexibilis burkolatragasztónk a Ceresit CM 29
folyékonyágyas ragasztóként is alkalmazható
és akár már 3 órával a ragasztást követően
fugázható.
Természetesen a szakszerű munkavégzéshez
elengedhetetlen a fogadó felület előkészítése
is, ezért forgalmazunk alapozókat, aljzat
kiegyenlítőket (tömör és nedvszívó felületekhez
egyaránt) és különböző glettanyagokat
(falfelületek javítására) is. A Ceresit Padlopon
Express önterülő aljzatkiegyenlítő fogalom
a szakmában.
A Cimsec Prémium fugázók esztétikus külsőt
kölcsönöznek és hosszantartóvédelmet
nyújtanak a kész hidegburkolatnak, még
nedves körülmények között is. Vízlepergető
hatásuknak köszönhetően a fugák eredeti
színe tartósan megmarad, hiszen a
szennyeződést is taszítják. A Cimsec
Prémium fugázók padlófűtés esetén is
alkalmazhatók, az új MicroProtect formula
pedig megakadályozza a gombák
elszaporodását a kész fuga felületén.

A Henkel története
A Henkel KgaA 1876. évi alapítása óta
családi vállalkozásból multinacionális
céggé nőtte ki magát. 1987ben 
KözépKelet Európában elsőként –
létrejött a Henkel Budapest Kft., mint a
Henkel Ausztria 100 %os
leányvállalata, amely  kisebb
átalakulások után  ma már Henkel
Magyarország néven a magyar
gazdaság egyik meghatározó
szereplője.

A Henkel Magyarország Kft Ragasztás
Technológiák Üzletágán belül az egyik
legdinamikusabban fejlődő terület az
építőipari ragasztók és
segédanyagok gyártása és
forgalmazása. Piacvezető szerepet
töltünk be az építőipari és szakipari
ragasztók területén úgy
Magyarországon, mint a világon.
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Új, por alakú glettanyagaink közül a
Ceresit CT 126 gipszes beltéri glettanyag
után a legnagyobb az érdeklődés
(felhordható 2 – 10 mm vastagságban).
Persze, a hidegburkoláshoz szorosan
kapcsolódnak a betonjavítók és a
különböző beton adalékszerek, a
vízszigetelési anyagok, a kenhető
vízszigetelések, a Ceresit utólagos
hőszigetelési rendszer anyagai, valamint a
purhabok és szilikonok.

CR 90 Kristályképző
vízzáró cementhabarcs

►►►
3szoros védelem a víz
behatolásával szemben

Thomsit melegburkolat ragasztási
rendszer esetében az aljzat
előkészítése még a hidegburkolatnál is
fontosabb, ezért szélesebb az erre a
célra felhasználható anyagok köre is.
Minden melegburkolat típushoz vannak
ragasztóink (parketta, PVC, szőnyeg,

linóleum, gumi, vezetőképes burkolatok
stb.). Főleg az egészségre ártalmatlan
diszperziós ragasztókat preferáljuk, de
oldószeres kontaktragasztók és reaktív
(poliuretán, modifikált szilán polimer)
ragasztók is vannak választékunkban –
különleges feladatok elvégzésére. A
Thomsit K 188 E diszperziós ragasztó
kiemelkedő kezdeti tapadással bír és
kontaktragasztásra is alkalmas
(kiválthatók vele a szerves oldószer
tartalmú kontaktragasztók is).
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Az ép vízszigetelés rendkívül fontos az
épület állagának megóvása érdekében.
Ha itt felújításra van szükség, általában ez
jelentős költségekkel jár. Nagy az igény
olyan megoldásra, amely egyszerű, és
olcsóbb a teljes vízszigetelési rendszer
újrakészítésénél. Ezeket a feltételeket
teljesíti a Ceresit CP 30 Szilikon
Tetőszigetelő bevonat.
A CP 30 tartósan rugalmas, víztaszító
bevonatot képez az épületek szivárgásra
hajlamos, illetve a vízbehatolás
szempontjából kritikus részein, és
vízhatlanul tömíti a keletkezett
repedéseket. Alkalmas kisebb hézagok,
lyukak, repedések és csatlakozások
tömítésére: egyebek közt fém esővíz
elvezető rendszer elemein, felülvilágító és
tetőtéri ablakoknál, falakon, erkélyen és
teraszon.
Kiválóan tapad minden általánosan
használt építőanyaghoz, mint pl.:
ásványi felületekhez (beton, szálerősítésű
cementlap, égetett kerámia tetőfedő
elemek), fémekhez (acél, rozsdamentes
acél, cink, eloxált alumínium), bitumenes
szigetelőlemezekhez, falazatokhoz, akril
tetőfedő bevonatokhoz, műanyagokhoz
(felülvilágító és tetőtéri ablakok,
szellőzők, vízelvezetők), szigetelő

anyagokhoz mint pl. a polisztirol és
poliuretán hab, fához (tömör fa, OSBlap,
rétegelt lemez), üveghez és csempéhez.
Felhordása nagyon egyszerű.
Használhatunk glettvasat, ecsetet, vagy
hengert. Arra kell ügyelni, hogy az egy
rétegben felhordott anyag vastagsága ne
legyen több 3 mmnél. A még friss
bevonatot a szennyeződött felületekről és
a szerszámokról vízzel könnyen el lehet
távolítani. Oldószert nem tartalmaz,
környezetbarát termék.
Nem lehet átfesteni és nem burkolható.
Szürke és fekete színben kapható.
További UVvédelmet vagy kavicsfedést
nem igényel. Rugalmasságát alacsony
hőmérsékleten is megőrzi. Teljesen
vízzáró, a szerkezetbe kerülő vízpárát
azonban engedi kijutni a környezetbe.
Kiváló időjárás és UVállóság jellemzi. A
szükséges anyagmennyiség számításakor
1 m2re kb. 1 kg CP 30al lehet kalkulálni.
(A bevonat rétegvastagsága kb. 1 mm).

Felújító vízszigetelés
egyszerűen és
megbízhatóan
Nagy az igény olyan
megoldásra, amely egyszerű, és
olcsóbb a teljes vízszigetelési
rendszer újrakészítésénél.
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Az épület homlokzatán, vagy beltérben, ez a
vakolat salétromosodásában, mállásában
nyilvánul meg.
Megoldást erre a problémára első lépésben a
vizesedést kiváltó okok megszüntetése nyújt.
Ez a falak utólagos szigetelését jelenti, amelyre
többféle technológia is rendelkezésre áll.
Miután ez megtörtént, ún. szárító vakolatot kell
felhordani, ami elősegíti a nedves falszerkezet
kiszáradását. Fontos a kiváló páraáteresztő
képesség, ami a speciális adalékszerek
hozzáadásával létrehozott pórusszerkezetnek
köszönhető.
A Henkel Magyarország Kft. által forgalmazott
Poro® Pórusos vakolat maradéktalanul
megfelel ennek a célnak.
Könnyen felhordható, jól tapad, felhasználható
kisebb javításokra, vakolatpótlásra, illetve
hagyományos vakolat készítéséhez is. Kül és
beltérben is jól alkalmazható.
A Poro® Pórusos vakolat esetleges
átfestéséhez csak jó páraáteresztő képességű
festék használható.
A Poro® Pórusos vakolatot kényszerkeverővel
vagy szabályozható fordulatszámú fúrógépbe
helyezett keverőszárral kell megkeverni.
A jól megkevert anyagra jellemző, hogy a
szerszámra nem tapad, arról lecsúszik. Az
előkészített felületre a megkevert anyagot egy
rétegben, maximum 1520 mm vastagságban
lehet felhordani.
Ennél vastagabb vakolat csak több rétegben
készíthető. A frissen vakolt felület lehet teljesen
sima, esetleg saját anyagával fröcskölt. Ha a

Falszárítás Poro®
Pórusos vakolattal

A dohos, kellemetlen klímájú szoba
kialakulásának oka a vízszigetelés hiánya lehet.

magas pórustartalom megőrzése a
fontos, a habarcs felületét képezzük
rusztikusra. Ha a belső térben
kialakított felületet glettelni szeretnénk
(pl. festés előkészítése), és a fal
szárítása a célunk, azt csak jól lélegző
glettanyaggal – pl. Ceresit CT 127 –
szabad végezni.

A közkeletű „salétromosodás” szó a
kezdetben oldott állapotú, talajból
származó ásványi sókra utal, amit a
nedvesség szállít a vakolat felületére.
A nedvesség elpárolog, majd a
felületen, ill. a vakolat pórusaiban
hagyja a sókristályokból álló
lerakódásokat. A sókristályok térfogat
növekedés, duzzadás kíséretében
alakulnak ki, és roncsolják a vakolat
szerkezetét. A vakolat tönkremegy.
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Ha kirándulni megyünk, a
helytakarékosság és a súlyfelesleg
elkerülése miatt igyekszünk csak a
legszükségesebb tárgyakat magunkkal
vinni. Nem árt gondoskodni olyan
eszközökről is, melyek a váratlan
helyzetekben segítségünkre vannak.
Egy apró svájci bicska egyesíti
magában azokat a legalapvetőbb
funkciókat, melyeket csak egy súlyos és
terjedelmes szerszámosláda tartalmával
tudnánk helyettesíteni.

Hasonló dilemmával szembesülünk,
mikor otthonunk felújításán
gondolkodunk, vagy csak szeretnénk
felkészülni arra, hogy szükség esetén
gyorsan és hatékonyan megoldjuk a
jelentkező problémákat. Egy hézag
tömítése, egy leesett csempe
visszaragasztása, az ablakkönyöklő
rögzítése, vagy egy vízelvezető
csatornarendszer
beépítése egyszerre
többféle tömítő, ill.
ragasztótípus
alkalmazását igényli.
Akril, szilikon, vagy
poliuretán bázisú
termékek közül
válogathatunk.
Beszerzésük költséges,
és általában a lejárati időn
belül a nagy mennyiséget
fel sem tudjuk használni.

Nem alkalmazható polietilén,
polipropilén, teflon és plexi,
valamint a vízzel tartósan
érintkező felületek ragasztására
és tömítésére. Kiválóan tömíti a
csatlakozási és mozgási
hézagokat vízszintes és
függőleges felületen egyaránt
(hidegburkolattal ellátott felületek
csatlakozási fugái,
lépcsőburkolatok és lábazatok
illeszkedési hézagai, ajtó és
ablakkeretek csatlakozási fugái,
fa és fémszerkezetek hézagai,
homlokzatok dilatációs hézagai
stb.), kisebb repedések
kitöltésére is alkalmazható.

Mindentudó
tömítőragasztó

A „ragasztás technika svájci

bicskája” az FT 101 Extra

rugalmas tömítő és ragasztó.

● Egykomponensű,
● szilán bázisú,
● reaktív tömítő és ragasztóanyag,
● amely az élenjáró polimer technológia

felhasználásával
● és a Henkel által szabadalmaztatott

FLEXTEC® eljárással készül.

● Alapozás nélkül is kiválóan tapad (INSTANT TACK®)
● az építőiparban jellemzően előforduló, csaknem

valamennyi építőanyaghoz.
ezek közé tartozik a tégla, kerámia, természetes kő(márvány, gránit), beton, szárazépítő lapok (gipszkarton,cementkötésű faforgácslap), fa, fém (vas, horganyzott ésrozsdamentes acél, fényezett és eloxált alumínium stb.),műanyag, festett felületek, tükör stb.

● nem csepeg, nem húz szálat, a ragasztás néhány
percig korrigálható. A levegőben lévő nedvesség
hatására köt, nem zsugorodik.

● nedves felületeken is alkalmazható.
● időjárás és öregedésálló,
● a kötést követően rugalmas festékkel átfesthető.
● víz és oldószermentes,

a hőmérsékletváltozást jól tűri.
● képes helyettesíteni a poliuretán, szilikon

és akril tömítő anyagokat.
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Számos olyan feladat adódik a házban és a
ház körül, mikor egy tárgyat gyorsan és
megbízhatóan kell rögzíteni. Ilyen pl. egy
kandalló előlapja, egy bidé, egy szellőző
rácsozata, teraszkorlát, elektromos
szekrény, ill. kültérben kerítés, hinta,
libikóka tartószerkezete, kerti lámpa
oszlopa, vízelvezető csatorna, stb. A gyors
kivitelezés lehetőségét mindig sokra
értékeljük, emellett kiemelt jelentőségű a
nagy szilárdság, hiszen egy hinta, vagy
teraszkorlát komoly terhelésnek van kitéve,
és biztonságosnak kell lennie.
Ilyen feladatokra kínáljuk a CX 5
Gyorskötésű javító és szerelőhabarcsot,
ami fém és műanyag tartóelemek gyors
rögzítésére és dübelezésére javasolt, beton,
cementesztrich és téglafelületekhez.
A rögzítendő elem oldala és a mélyedés
széle közötti távolság nem lehet nagyobb,
mint 20 mm. Ellenkező esetben a
cementhabarcshoz kvarchomokot kell
keverni, 1:1 arányban. A CX 5
cementhabarcs alkalmas továbbá a sérült
betonfelületek repedéseinek és
mélyedéseinek kitöltésére, valamint él
kialakításra. Víztaszító tulajdonsága
alkalmassá teszi lokális vízszivárgások
ideiglenes lezárására. A készre kevert
habarcs rendkívül gyorsan – 5 percen belül
– köt. Kültérben is alkalmazható.
A fogadó felületnek tisztának, szilárdnak,
valamint tapadást gátló anyagoktól (zsír,
por, cementtej, habarcsmaradvány)
mentesnek kell lennie. A nem megfelelő
szilárdságú részeket mechanikai úton kell
eltávolítani és a szükséges portalanítást
elvégezni. Rögzítéshez megfelelő méretű
lyukat kell fúrni. A CX 5 cementhabarcs
felhordása előtt a betonfelületet a

háromszoros mennyiségű vízzel higított
Ceresit Univerzális Diszperziós alapozóval
javasolt előkezelni. A munkát az alapozó
teljes száradása előtt („nedve a nedvesre”
technológia) kell megkezdeni. Vízszivárgás
esetén a repedéseket ki kell szélesíteni,
hogy a cementhabarcsot a helyére lehessen
juttatni.

A habarcs elkészítéséhez a poranyagot
előre kimért mennyiségű vízhez kell önteni
és csomómentesre elkeverni. A bekevert
habarcsot 4 percen belül fel kell használni.
Vízszivárgás esetén a képlékeny habarcsot
a repedésekbe kell préselni és néhány
percig spaklival „ellentartani”, amíg el nem
kezd keményedni. Alkalmazása egyszerű,
tartós és megbízható rögzítést biztosít!

Nagy szilárdságú
rögzítés a ház körül

A Henkel bemutatja a
gyorskötésű javító 
szerelőhabarcsot, a CX 5  öt,
mely nemcsak az idővel, de
nagy szilárdságával is
versenyez.
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Mi kell a minőségi
gletteléshez?
A Henkel kifejlesztette a CERESIT
IN 25 Cereglett Univerzális beltéri
kézi glettanyagot.

Tapétázás és festés előtt a vakolatot
olyan minőségben kell leglettelni, hogy a
kényes felületű burkolatok, ill. festékek,
súrló fény hatására ne fedjék fel a felületi
hibákat.
Egy durván strukturált tapéta vagy egy
matt festék elrejti a nem jól sikerült
részeket,
de fotótapéták vagy fényes lazúrok
esetén csak a magas minőségű
glettanyag és gondos kivitelezés
garantálja a színvonalas végeredményt.
Ideális esetben egy glettanyaggal oldható
meg az egészen vékony felületképzés és
a nagyobb vastagságú felületkiegyenlítés
is.
A Henkel alkalmazkodva ezekhez az
igényekhez kifejlesztette a CERESIT IN
25 Cereglett Univerzális beltéri kézi
glettanyagot, amely 010 mmig
alkalmazható falfelületek és
mennyezetek simítására és
kiegyenlítésére egy rétegben.
Erős tapadás és nagy korai szilárdság
jellemzi. Kb. 1 óra elteltével újabb réteg
hordható fel a már javított felületre.
Repedésmentesen köt. Matt fehér színű,
szilárdulás után nem porzik, de mégis jól
csiszolható.
Diszperziós vagy szerves oldószer alapú
festékekkel átfesthető. Csak beltérben,
száraz helyen használható (gipsz
kötőanyagú). Az IN 25 Cereglettet tiszta,
hideg vízbe kell önteni, majd fúrógépbe
fogott keverőszárral csomómentes,
homogén masszává kell keverni. 35 perc
múlva ismét keverjük át. A bekevert
anyagot rozsdamentes szerszámmal
hordjuk fel majd simítsuk el.
A CERESIT IN 25 Cereglett dekorációs
falbevonat kialakítását is lehetővé teszi. A
még lágy glettanyagba a

simítószerszámmal vagy spaklival
kialakítható a kívánt mintázat, majd
szilárdulás után a lealapozott felület
lazúrfestékkel átfesthető.
Tehát a válasz a címben feltett kérdésre,
azaz „Mi kell a minőségi gletteléshez?”:
CERESIT IN 25 Cereglett Univerzális
beltéri kézi glettanyag.
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Kültérben, a burkolatot érő hatások rendkívüli
terhelést jelentenek. A hőingadozás, a fagy erodáló
hatása az évek során komolyan próbára teszik az
elkészült munkát. A szabályosan beépített mozgási
hézagok, továbbá a burkoló lapok üregmentes
ragasztása mellett, arról is gondoskodni kell, hogy a
fugázó anyagon keresztül beszivárgó víz ne
haladhasson tovább a betonaljzatba. Ha ez mégis
megtörténik, számolni kell azzal, hogy a betonaljzatot
idővel a fagy károsítja, így a burkolat elválik az
alapfelülettől. Kopogtatásra üregre utaló hangot ad,
„kotyog”. A burkolat ettől a ponttól kezdve
gyakorlatilag tönkrementnek tekinthető.

Kenhető szigetelés
alkalmazása kültérben

Amíg az idő engedi, védje meg
a fagytól felületeit – a Ceresit
CR 166 vízzáró habarccsal!

Kültérben, a burkolatot érő hatások rendkívüli
terhelést jelentenek. A hőingadozás, a fagy
erodáló hatása az évek során komolyan
próbára teszik az elkészült munkát. A
szabályosan beépített mozgási hézagok,
továbbá a burkoló lapok üregmentes
ragasztása mellett, arról is gondoskodni kell,
hogy a fugázó anyagon keresztül beszivárgó
víz ne haladhasson tovább a betonaljzatba.
Ha ez mégis megtörténik, számolni kell azzal,
hogy a betonaljzatot idővel a fagy károsítja,
így a burkolat elválik az alapfelülettől.
Kopogtatásra üregre utaló hangot ad,
„kotyog”. A burkolat ettől a ponttól kezdve
gyakorlatilag tönkrementnek tekinthető.
A Ceresit CR 166 Rugalmas,
kétkomponensű, vízzáró cementhabarcs
kiválóan alkalmas kültéri, hidegburkolat alatti
szigetelésre. (Ha olyan felületen alkalmazzuk
 pl. kültéri teraszon , amely alatt valamilyen
helyiség található, az elsődleges szigetelést a
szerkezetbe épített lemezszigetelés látja el. A
kenhető szigetelés csak a betonaljzat
felületét védi.) A Ceresit CR 166 ezen kívül
megvédi az épületszerkezetek talajjal
érintkező, vízszintes és függőleges felületeit
(pl. alap, támfal, pincefalazat stb.) a talajpára,
szivárgó víz, valamint nyomás nélküli és
nyomással rendelkező talajvíz ellen.

Milyen esetekben alkalmazható?
A Ceresit CR 166 alkalmas hézagmentesen
kifugázott téglafalazat, betonfelületek,
valamint cementvakolatok védelmére. Ajánlott
monolit ivó és esővíz tartályok,
úszómedencék belső szigetelésénél 5
méteres mélységig, valamint erkély, terasz és
fürdőszoba víz elleni szigetelésére a
kerámiaburkolat fektetése előtt, vízszintes és
függőleges felületen. Vízzáró bevonatként
védelmet nyújt a beton és vasbeton
szerkezeteknek a csapóeső és a fröccsenő
víz ellen. Képes a zsugorodásból származó
hajszálrepedések áthidalására max. 0,6 mm
szélességig. Szilárdulás után rugalmas
védőbevonatot képez a széndioxid
(karbonátosodás), a kloridok és a szulfátok
ellen. 3 mm rétegvastagságban felhordva 7
cm vastag betonfedéssel egyenértékű
védelmet biztosít a vasbeton szerkezetek
esetében. Alapok és pincék talajjal érintkező,
vízszintes felületeinek szigetelése esetén – a
negatív víznyomás elleni védelem érdekében
– a két réteg szigetelőhabarcs közé erősítő
hálót (min. 60 g/m2 súlyú) kell beágyazni,
megfelelő átlapolással. Másik megoldás:
leterhelő betonréteg készítése a két rétegben
szigetelt felületre.
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A fagy komoly károkat okozhat egy nem
megfelelően kivitelezett kültéri burkolásnál,
jelentősen lerövidítve élettartamát. Annak
érdekében, hogy az Ön felületei sokáig
újszerűek maradjanak, ez alkalommal egy
szélesebb körben alkalmazható szigetelő
anyagot, a Ceresit CR 166 Rugalmas,
kétkomponensű, vízzáró cementhabarcsot
nézzük meg közelebbről.
A Ceresit CR 166 Rugalmas, kétkomponensű,
vízzáró cementhabarcs kiválóan alkalmas kültéri,
hidegburkolat alatti szigetelésre. Fontos, hogy a
kenhető szigetelés csak a betonaljzat felületét
védi, nem helyettesítheti a különböző szintek
elsődleges szigetelését: ha olyan felületen
alkalmazzuk  pl. kültéri teraszon , amely alatt
valamilyen helyiség található, az elsődleges
szigetelést a szerkezetbe épített lemezszigetelés
látja el.
A Ceresit CR 166 ezen kívül megvédi az
épületszerkezetek talajjal érintkező felületeit (pl.
alap, támfal, pincefalazat stb.) a talajpára,
szivárgó víz, valamint nyomás nélküli és
nyomással rendelkező talajvíz ellen. Alkalmas
hézagmentesen kifugázott téglafalazat,
betonfelületek, valamint cementvakolatok
védelmére. Ajánlott monolit ivó és esővíz
tartályok, úszómedencék belső szigetelésénél
5 méteres mélységig, valamint erkély, terasz és
fürdőszoba víz elleni szigetelésére a
kerámiaburkolat fektetése előtt, vízszintes és
függőleges felületen. Vízzáró bevonatként
védelmet nyújt a beton és vasbeton
szerkezeteknek a csapóeső és a fröccsenő víz
ellen. Képes a zsugorodásból származó
hajszálrepedések áthidalására max. 0,6 mm
szélességig. Szilárdulás után rugalmas
védőbevonatot képez a széndioxid
(karbonátosodás), a kloridok és a szulfátok ellen.
Legalább 3 mm rétegvastagságban felhordva 7
cm vastag betonfedéssel egyenértékű védelmet
biztosít a vasbeton szerkezetek esetében.

Felhasználása
Alapok és pincék talajjal érintkező, vízszintes
felületeinek szigetelése esetén – a negatív
víznyomás elleni védelem érdekében – a két
réteg szigetelőhabarcs közé erősítő hálót (min.
60 g/m2 súlyú) kell beágyazni, megfelelő
átlapolással. Másik megoldás: leterhelő
betonréteg készítése a két rétegben szigetelt
felületre.
A Ceresit CR 166 Rugalmas, kétkomponensű,
vízzáró cementhabarcs „B” komponensét (8
liter), ami egy folyékony műgyanta diszperzió az
„A” porkomponenshez (24 kg) kell folyamatos
gépi keverés mellett adagolni, majd
csomómentesre keverni.
Kb. 5 perc pihentetés és rövid, ismételt
átkeverést követően a habarcs felhordható. A
bekevert anyagot 1 órán belül fel kell használni.
Az első réteg felhordását ecsettel vagy nyeles
kefével javasoljuk a jobb tapadás érdekében.
Ebben az esetben a bekevert cementhabarcshoz
egy kevés vizet kell adagolni (kb. 2 liter/32 kg) a
megfelelő konzisztencia kialakítása érdekében.
Mivel az egy rétegben felhordható vastagság
max. 1 mm lehet, a vízzáró cementhabarcsot két
vagy több rétegben kell felhordani a felületre. A
második réteg felhordását már glettvassal is
elvégezhetjük. Hasonlóan a beltéri kenhető
szigeteléshez, a dilatációs és csatlakozó
hézagok, valamint a fal és padlócsatlakozások
lezárása a Ceresit CL 82 Ultratape vagy a CL 52
sarokerősítő szalaggal történhet.

Bemutatjuk a Ceresit CR 166
rugalmas, kétkomponensű,
vízzáró cementhabarcsot.
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Üregmentes
burkolatragasztás:
Ceresit CM 29 Multi Xpress
Ceresit CM 29 Multi XpressGyors kötésű
folyékonyágyas ragasztó, a hosszan tartó
sikerért!
Hidegburkolás során, a bekevert ragasztóhabarcsot
fogazott glettvassal elterítik az aljzaton, majd a lapokat
ebbe az ágyazatba fektetik. A beágyazott burkoló lapok
hátoldala kb. 70 %ban érintkezik a ragasztóval, a
fennmaradó részen üregek maradnak. Ez beltérben
nem jelent gondot, viszont kültérben a fugahézagokon
keresztül, idővel beszivárgó víz, ezekben az üregekben
összegyűlik, majd fagy hatására a keletkező jég feszítő
ereje károsítja a burkolatot. A sikeres kivitelezés
érdekében el kell érni azt, hogy a burkolat alatt tömör,
üregmentes legyen a ragasztóágyazat. Nagyméretű
lapok esetén – 60 cm oldalhosszúság felett – szintén
követelmény az üregmentes ragasztás.
A 100 %os beágyazódást elérhetjük az aljzat és a
lapok együttes megkenésével, de ún. folyékonyágyas
ragasztóval is. Erre a célra kínáljuk a Ceresit CM 29
Multi Xpress gyorskötésű, flexibilis csemperagasztót,
ami vízzel megfelelő arányban bekeverve olyan állagú,
hogy a burkolat alatti üreget maradéktalanul kitölti.
A Ceresit CM 29 Multi Xpress ragasztó alkalmas
kerámia, kőporcelán, elszíneződésre nem hajlamos
természetes kőből készült burkolólap ragasztására.
Alkalmazható kül és beltérben, szívó és nem szívó
felületen, teraszon, erkélyen, padlófűtés valamint erős
igénybevétel esetén is.
Hosszú bedolgozhatósági idő jellemzi, ami azt jelenti,
hogy adott körülmények közt, a felhordás és a
beágyazás közt akár 50 perc elteltével is olyan
ragasztóerőt képvisel, hogy a beágyazott burkoló lap
tökéletesen rögzül az aljzathoz. Ez a tulajdonság nagy
felületek gyors burkolását teszi lehetővé. Akár 80 x 80
cm oldalhosszúságú, nagyméretű lapok ragasztására is
alkalmas. Az időhatékony munkavégzést támogatja az,
hogy a CM 29el ragasztott burkolat már 3 óra után
fugázható, szemben a megszokott 24 órával.

Felhasználása
A ragasztandó felületnekteherbírónak, szilárdnak, száraznakvalamint tapadást gátló anyagoktól(zsír, por, cementtej, habarcsmaradvány stb.) mentesnek kelllennie. Az esetlegesen laza, puharészeket a felületről el kell távolítani.Az erősen nedvszívó felületeketalapozzuk le Ceresit PadloponDiszperziós alapozóval, a megfelelőarányban hígítva.
A Ceresit CM 29 Multi Xpressragasztó elkészítéséhez adagoljunk25 kg (1 zsák) poranyagot a műszakiadatokban előírt és kimért hidegvízhez, majd elektromos kézikeverőgéppel folyamatosan keverjükmindaddig, amíg az így kapottmassza homogén és csomómentesnem lesz. Ezt követően – 5 percpihentetés után – aragasztóhabarcsot ismételtenkeverjük át. Szükség esetén,minimális vízmennyiséghozzáadásával a ragasztó megfelelőkonzisztenciája pontosan beállítható.
– A kivitelezés során egyenletesenhordjuk fel a ragasztót azalapfelületre, a megfelelő fogazottglettvas segítségével.– Folyékonyágyas ragasztóként csakvízszintes és ugyanakkormegfelelően sima felületenalkalmazható.
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Bemutatjuk a Ceresit 51 szigetelőfóliát!
Célja az, hogy megakadályozza a
hidegburkolaton átszivárgó víz behatolását az
aljzatba, mivel a fugázó anyag nem tekinthető
vízzáró anyagnak. Gyakran nem tartják
fontosnak a kenhető szigetelés alkalmazását,
azonban fontoljunk meg néhány dolgot: a vizes,
kültéri aljzat télen felfagyhat, tönkretéve a
hidegburkolatot. Egy átnedvesedett falszerkezet
hőszigetelő képessége drasztikusan lecsökken,
megindul az egészségkárosító felületi
penészesedés, vagy a nedvességre érzékeny,
szárazépítő elemek károsodhatnak.
A kenhető szigetelést alapvetően annak
megfelelően választjuk ki, hogy beltérben vagy
kültérben kívánjuke alkalmazni. Előző
ismertetőnkben már megismerkedhettek a
Ceresit 166 vízzáró habarccsal, melyet
kifejezetten kültéri alkalmásra ajánlunk.
Jelen ismertetőnkben a Henkel által forgalmazott,
Ceresit CL 51 kenhető szigetelőfóliát mutatjuk be,
ami beltérben látja el feladatát tökéletesen.
A Ceresit CL 51 alkalmas párás és fröccsenő
vízterhelésnek kitett, nedves helyiségekben
(fürdőszoba, zuhanyzó, WC, konyha stb.) a
kerámia burkolat alatti fal és padlófelületek
varrat és hézagmentes szigetelésére. A
szigetelő fóliát arra a felületre kell felhordani,
ahonnét a vízterhelés várható! Padlófűtés esetén
is alkalmazható.
A Ceresit CL 51 szigetelőfólia minden olyan
száraz, szilárd, teherbíró, stabil, tiszta és
burkolásra előkészített felületen használható,
amely repedéstől és a tapadást gátló anyagoktól
(pl. laza részek, por, kötőanyagok,
mészkivirágzások, szennyeződések) mentes.
Fontos, hogy a felhordással ellentétes oldalról
később se kerülhessen nedvesség a falba vagy
az aljzatba. Az erősen nedvszívó felületeket a
Ceresit Padlopon Diszperziós alapozóval
célszerű lealapozni.

A tökéletes vízállóság érdekében a hígítatlan
Ceresit CL 51 szigetelőfóliát legalább két
rétegben kell a felületre felhordani – nyeles kefe,
sima glettvas vagy teddyhenger segítségével. A
teljes rétegvastagságnak el kell érnie a 1,0 mmt.
Az első réteg felhordása után illesszük az előre
gyártott  vagy a Ceresit CL 82 Ultratape, esetleg
a CL52 erősítő szalagból helyszínen elkészített 
sarokprofilokat a helyükre, préseljük a felülethez,
majd a perforált széleket megkenve rögzítsük
azokat. Hasonlóan történik a dilatációs és
csatlakozó hézagok, valamint a fal és
padlócsatlakozások lezárása az említett
szalagokkal.
A szigetelési munkálatok kb. 1,5 óra múlva
folytathatók a második réteg CL 51 keresztirányú
felhordásával, amely egyben biztosítja a CL 82
Ultratape vagy a CL 52 szalag tökéletes
beágyazódását is. A burkolást csak 12 órával a
második réteg felvitele után lehet megkezdeni
flexibilis burkolatragasztó alkalmazásával (pl.
Ceresit CM16, vagy Ceresit CM 17). Gondoskodni
kell arról, hogy a burkolhatósági idő eléréséig (kb.
12 óra) a kenhető vízszigetelést ne érje
nedvesség!

A kenhető szigetelést – ami egyébként
ún. „alternatív szigetelésnek” minősül –
nem szabad összetéveszteni a
padlószerkezetbe kerülő, kétrétegű
lemezszigeteléssel.
A kenhető szigetelés csak az aljzat
felületét védi.

A kenhető szigetelésekről időnként
„folyékony fóliaként” vagy „szigetelő
fóliaként” olvasunk. Ne tévesszen meg
bennünket az elnevezés, valójában egy
pasztaszerű anyagról van szó, amelyet
hengerrel, ecsettel, kefével, vagy akár
glettvassal hordunk fel.

Kenhető szigetelés
alkalmazása beltérben
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