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Bevezető

2015-ben kereken 110 éves
születésnapját ünnepelhette a Ceresit
márka, mely azóta is tökéletesítette,
fejlesztette termékeit.

2016-ban újabb kerek évfordulót
köszönthettünk: a Ceresit magas
minőséget nyújtó építőipari termékei mára
elválaszthatatlanok a Henkeltől, a sikeres
egybeolvadás immár 30 éve történt.

A technikai újdonságok pedig most
érnek be igazán, hiszen régi, akár 30
évvel ezelőtt fugázott fürdőszobánkat
egyetlen szövegkiemelőhöz hasonlítható
mozdulattal felújíthatjuk és megvédhetjük
a penésztől a szilikonbevonat
segítségével, miközben forradalmian új
technikával találkozhatunk a Bioprotect
formula révén, mely időzített, aktív
hatóanyagokkal veszi fel a küzdelmet a
gombák és algák ellen.

A fejlesztések mindemellett kiemelt
figyelmet fordítanak a környezet
védelmére, így olyan, korábban ismeretlen
szóösszetételek vonják magukra a
figyelmet, mint a teljes mértékben
környezetbarát penészgátló vakolat vagy
az oldószermentes ragasztók.
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BioProtect Formula

A speciális hatóanyagok hosszú
éveken át aktívan dolgoznak az
egészséges homlokzatért.

Az ősz – és ezzel együtt az
alacsony hőmérséklet és szélsőséges
időjárás – beköszöntével egyre
nagyobb hangsúlyt kap az építő-
iparban egy folyamatosan visszatérő
téma: a hőszigetelés.

A homlokzatok hőszigetelése
esetén az utolsó lépést a külső
rétegek, vagyis a vakolatok és
festékek felhordása jelenti. Ez a
feladat viszont nem csak esztétikai
célokat szolgál, hanem a homlokzat
állagát is hivatott megvédeni.

Mivel a környezeti hatásoknak
teljes mértékben kitett felületről van
szó, sokszor megfigyelhető, hogy sok
épület homlokzata koszos, károsodott,
még akkor is, ha esetleg a
közelmúltban történt annak felújítása.
Ennek fő oka a mikroorganizmusok -
gombák és algák - elszaporodása a
felületen, ami biológiailag nem védett
homlokzatok esetében esztétikai és
állagromláshoz vezet.

Ez a folyamat elkerülhető a Ceresit
termékeinek használatával, melyek
speciális BioProtect formulával
rendelkeznek. Ez a technológia segít
megvédeni az épületek homlokzatát
sok éven keresztül a káros
mikrobiológiai szennyeződésekkel
szemben. A Ceresit termékekben lévő
aktív hatóanyagok rendkívül
hatékonyan védik a homlokzatot a
mikroorganizmusok elszaporodásától,
penésztől, gombától, algától és az
ezek jelenlétéből származó káros
hatásoktól.

A BioProtect formula a Ceresit
vakolatokban és festékekben
megjelenő aktív hatóanyagokkal
rendelkező mikrokapszulák révén fejti
ki hatását. A mikrokapszulába zárt
hatóanyagok nem mosódnak le a
homlokzatról, hanem folyamatosan
oldódnak ki, biztosítva ezáltal a
hosszú távú hatást, akár változó
időjárási körülmények mellett is. Az
aktív hatóanyagok éveken át
folyamatosan oldódnak ki, ennek
köszönhetően a homlokzat állapota
hosszú távon is ép, megjelenése
pedig szemet gyönyörködtetően szép
marad.

A formula működésétmutatja be

az alábbi angol nyelvűvideó:

youtube.com/watch?v=w-lDDgr_Ti8

http://www.youtube.com/watch?v=w-lDDgr_Ti8
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Fontos megjegyezni, hogy

a hatóanyagok
kioldódása teljesen
környezetbarát.

Az aktív hatóanyagot tartalmazó
mikrokapszulák kialakítása és
formája úgy került kifejlesztésre,
hogy ne károsítsa a talajt és az
ívóvízkészleteket. Ezáltal a
technológia teljesen biztonságos
mind az emberekre, állatokra, ill. a
környezetre nézve.

A Ceresit vakolatok és festékek
antisztatikus tulajdonsággal is
rendelkeznek, így a kosztaszító
hatásnak köszönhetően a felület
védett a túlzott szennyeződés ellen.

A vakolatok és festékek felületén
kevesebb szennyeződés tapadhat
meg, megakadályozva ezáltal a
gombák és algák elszaporo-
dásának a lehetőségét.

Minden forgalomban
lévőCeresit vakolat és

festék rendelkezik
BioProtect formulával.

Az aktív hatóanyagok aránya a
termékekben minden esetben
tökéletesen illeszkedik a
környezetben megtalálható mikro-
organizmusok koncentrációjához.
Tehát bármely Ceresit terméket is
választja, biztos lehet abban, hogy
kiváló minőségű és hosszú távú
megoldást kap a homlokzati
munkálataihoz.

A Ceresit vakolatokról és festékekről bővebben itt tájékozódhat:

ceresit.hu/hu/termekek/etics.html

http://www.ceresit.hu/hu/termekek/etics.html
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A Szakma Sztár Fesztivál
főtámogatójaként

A versenyhez a Henkel termékei is
elengedhetetlen támogatást nyújtottak.

„Ezek a fiatalok
a munkájuk
során már

igényelni fogják
a kiváló

termékeket, és
ennek révén
versenyképes

szakemberekké
válnak.”

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara idén
kilencedik alkalommal rendezte meg a Szakma
Kiváló Tanulója Versenyt, valamint az Országos
Szakmai Tanulmányi Versenyt. A megmérettetést a
Henkel Magyarország Adhesive Technologies

üzletága évek óta segíti idén először főtámogatóként
jelent meg.

A versenyek országos döntőjére a IX. Szakma

Sztár Fesztiválon Budapesten, a Hungexpo
Vásárközpontban került sor.

A megmérettetés célja a gyakorlatigényes, „fizikai”
szakmák – beleértve a ráépülő, magasabban
kvalifikált szakmákat is – társadalmi presztízsének és
vonzerejének növelése, azok népszerűsítése. A
verseny alatt az Adhesive Technologies üzletág a
burkoló, a szobafestő, mázoló és tapétázó, az
asztalos valamint az épületgépészeti szakmák
versenyzőit segítette szükséges termékekkel és
eszközökkel a Cimsec és a Ceresit hidegburkolati, a
Metylan tapétaragasztói, a Ponal faipari és a Loctite
ragasztó márkákkal. Ugyan a Henkelnek nincs saját
versenyzője, mégis a megmérettetés segít képet
kapnunk a jövő szakembereinek tudásáról, így a saját
képzéseinket, gyakorlati oktatásainkat ennek
megfelelően állítjuk össze.

A Henkel szaktanácsadó munkatársai évek óta
rendszeresen látogatják az ország szakiskoláit: így
például a szobafestő, mázoló és tapétázó
szakképzés keretein belül oktatják a diákokat.
Prezentációk, oktatási segédletek, jegyzetek
könnyítik meg a diákok elméleti és gyakorlati
tudásának elmélyítését.

Meglátásunk szerint, hogyha a tanulók már a
képzés során megismerik a termékeinket,
megtapasztalják a tulajdonságaikat, nyomon követik
az új technológiákat és ezeket alkalmazni is tudják,
akkor a szakembereknek egy olyan új generációja
kerül ki az iskolákból, amelynek számít a minőség.

A Szakma SztárFesztivál

színvonalas lebonyolításához

jutalmakkal, a tombola-

sorsoláshoz és kvízjátékhoz

ajándékokkal is hozzájárultak

a Henkelmárkák.
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A minden kihívásra kész
CM 77 Ultraflex

Tartósan ruga lmas ragasztás
víz és oldószer nélkül.

Alkalmazható szélsőséges időjárási
körülményekközött:
-30 °C és + 70 °C közötti hőmérsékleti
viszonyoknak kiválóan ellenáll,
rugalmasságát nem veszíti el.

Nedves helyiségekkedvelt
ragasztója: Legyen fürdőszoba, zuhanyzó
vagy fürdőmedence, a CM 77 kiválóan alkal-
mazható, egyúttal helyettesíti a kenhető
szigetelést. További felületi szigetelés csak
szélsőséges vízterhelés esetén szükséges.

Hangcsillapítás: Komfortos, jól
alkalmazható lakóhelyiségekben, mert
komoly léghang csillapító hatása van és
lépéshang szigetelése elérheti a 14 dB-t.

Vegyi ellenálló képesség:
7 nappal a felhordást, ill. kötést követően a
CM 77 Ultraflex ellenáll a vegyi terhelések-
nek, ezért alkalmazása különösen javasolt
laboratóriumokban, sörfőzdékben,
autómosókban, ipari konyhákban, stb.

Nagyfokú rugalmasság:
Rugalmassága nagyobb, mint az MSZ
EN 12004 szabvány szerinti S2 osztály,
gyakorlatilag „gumiágyként” szolgál a
burkolólapok részére, mégis
erős kötőerővel rendelkezik!

Különösen a felújítási munkák során
találkozhatunk olyan fogadó felületekkel,
amelyekre cementtartalmú ragasztókkal
nem ajánlott ragasztani hidegburkolatot.

Ilyen felületek pl. a szárazépítő lapok,
amelyek rezgése miatt különösen nagy
gond a tartós rögzítés, ezen kívül a
ragasztóban lévő víz miatt defor-
málódhatnak a faforgács- és OSB-lapok,
valamint a rétegelt lemez.

Komoly tapadási problémák léphetnek
fel műanyag felületek esetén, hasonlóan a
fém szerkezeti elemekhez.

Ugyancsak komoly kihívást jelent a
nagy méretű (1 méternél nagyobb) lapok
ragasztása – különösen – kültérben,
hiszen nagy mértékű és gyors méret-
változások következhetnek be a napi
időjárás változások hatására.

Az átlagos flexibilis ragasztók
képtelenek „követni” ezeket a méret-
változásokat, ezért a lapok eltörhetnek,
vagy leválhatnak a felületről.

A CM 77 Ultraflex ragasztó
alkalmazása megfelelő válasz a prob-
lémák kezelésére.

A felhasználásra kész, modifikált szilán
polimer bázisú rugalmas ragasztó víz és
oldószermentes, tartósan elasztikus ra-
gasztást biztosít, a vegyi hatásoknak
ellenáll és kiválóan tapad valamennyi, az
építőiparban használatos anyaghoz.

Ez a reaktív ragasztó a levegőben lévő
nedvességet használja fel a kötéshez, így
fokozottan ellenáll a nedvesség káros
hatásainak. Nedves helyiségekben,
uszodákban, zuhanyzókban különösen
előnyös az alkalmazása.
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Falszárítás Poro®

Pórusos vakolattal

A Poro® Pórusos vakolat csak egy
irányban engedi át a párát, így
végleges megoldás a vizesedésre!

Sajnos gyakran keseríti meg
életünket, ha azzal a problémával
találkozunk a lakásban, hogy
penészesek és / vagy salétromosak a
falak, ezért dohos szagot árasztanak.

Ennek több oka is lehet pl.
vízszigetelési probléma, rossz hő-
szigetelés, de az ellenkezője is elő
szokott fordulni: jó az épület
hőszigetelése, de a nyílászárok szorosan
zárnak és a helyiségek nem tudnak
kiszellőzni.

Ahhoz, hogy a megfelelő gyógymódot
megtaláljuk, meg kell állapítani a
vizesedés, penészedés és salét-
romosodás okát. A penészedés a felső
sarkokban hőszigetelési problémákat vet
fel, míg a salétromosodás az alsó
falrészeken inkább vízszigetelési
problémákra utal. Mi most ezzel a
problémával szeretnénk foglalkozni.

A közkeletű „salétromosodás” szó a
kezdetben oldott állapotú, talajból
származó ásványi sókra utal, ami a
nedvességgel juthat a falakba. Száraz
időben a nedvesség elpárolog, majd a fal
felületén (pl. a vakolaton) kicsapódik.

A sókristályok térfogat-
növekedés, duzzadás kíséretében
alakulnak ki, ami roncsolja a
vakolat szerkezetét. A vakolat
tönkremegy.

Tökéletes és végleges
megoldást erre a
problémára csak a
vizesedést kiváltó

okok megszüntetése
nyújtat.

Ellenkező esetben csak tüneti
kezelésről beszélhetünk! Az alulról
vizesedő falak utólagos szigetelése
jelenti a vizesedést kiváltó ok
megszüntetését, amelyre többféle
technológia létezik pl. az injektálás.
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Miután a vízszigetelés megtörtént –
elsősorban – a falazat külső oldalára ún.
szárító vagy más néven pórusos
vakolatot kell felhordani, ami elősegíti a
nedves falszerkezet kiszáradását. A
pórusos vakolatok kiváló páraáteresztő
képességgel rendelkeznek, ami a
speciális adalékszerek hozzáadásával
létrehozott pórusos szerkezetnek
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.

Csak egy irányban
engedi át a párát és
megakadályozza a

csapadék bejutását a
falazatba.

Ezért elsősorban kültérben javasolt
alkalmazása. A vizes falazatban lévő
sókristályokat eltárolja, ezzel
megakadályozva a salétromosodás
kialakulást! Beltéri alkalmazás esetén
megfelelő szellőztetést (pl. páraelszívás)
kell biztosítani a helyiségben.

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.

Műszaki adatok

Összetétel: hidraulikus kötôanyag,

kvarchomok és

speciális adalékanyagok

A száraz
habarcs sûrûsége: 1300–1500 kg/m3

A megkötött
vakolat sûrûsége: max. 1500 kg/m3

Pórustartalom: 30–40%

Páradiffúziós
ellenállás: 9,648 x 105 m2 sPa/g

Bedolgozhatósági idô: 4 óra felett

Egy rétegben
felhordható max.
rétegvastagság: 20 mm

Keverési arány: 5 l víz 25 kg poranyaghoz

Anyagszükséglet: kb. 11 kg / m2 / cm

A fenti adatok normál klímára
(+23°C és 50% relatív páratartalom)

vonatkoznak.

Az előkészített felületre a megkevert
anyagot egy rétegben, maximum 15-20
mm vastagságban lehet felhordani.
Ennél vastagabb vakolat csak több
rétegben készíthető. A frissen vakolt
felület lehet teljesen sima, esetleg saját
anyagával fröcskölt. Ha a 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 Poro® Pórusos vakolat esetleges
átfestéséhez csak jó páraáteresztő
képességű festék használható.
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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 fugázóanyagon
keresztül idővel beszivárgó víz,
ezekben az üregekben összegyűlik,
majd fagy hatására a keletkező jég
feszítőereje 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), beltérben is,
szintén követelmény az üregmentes
ragasztás.

Erre a célra kínáljuk a

Ceresit CM  12 „félfolyós”
konzisztenciájú flexibilis
csemperagasztót, ami
vízzel adott arányban

bekeverve olyan
halmazállapotú,

hogy a
burkolat alatti üreget
maradéktalanul kitölti.

A Ceresit CM 12 ragasztó alkalmas
kerámia- és kőporcelán lapok
ragasztására, állandó nedvességnek
kitett kültéri (max. 30 m2) és beltéri
felületeken.

30 m2-nél nagyobb kültéri felületek
esetén a CERESIT CM  16, CM  17,

CM  25 vagy CM  29 burkolatragasztókat
kell alkalmazni. Természetes kövek
ragasztása esetén előbb próbaragasztást
kell végezni. Plasztikus, „félfolyós”
konzisztenciája miatt a ragasztó alkalmas
nagyméretű (max. 80 cm x 80 cm)
burkolólapok ragasztására is, mivel
kiválóan képes „benedvesíteni” a lapok
hátoldalát. Alkalmazható padlófűtéshez
és kenhető szigeteléssel ellátott
felületekre is.

Fugázáshoz a CERESIT CE 33, a CE
40 vagy CE 43 fugázóanyagokat
javasoljuk.

Megfelelő ragasztó az
üregmentes
burkolatragasztáshoz

Amikor a cél nem kisebb,
mint a 1 00% -os beágyazódás.

A 100%-os beágyazódást elérhetjük az

aljzat és a lapok együttes megkenésével,

de megfelelő állagú ragasztóval is.
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Ceresit CM 16
már „S1” jelöléssel

A ruga lmasság sokféle ragasztó tula jdonsága ,
de az – egészen pontosan – C2TES1 megjelölés
va lódi a lakváltozási képességről tanúskodik.

■ anyagában színezett és mázas burkoló lapok,

vékony, hasított kőlapok, kőporcelán (gres)

lapok ragasztására alkalmas (80x80 cm-ig)

■ bel- és kültérben, vízszintes és függőleges felületen (elsősorban vakolatra,

betonra és megfelelően alapozott gipszkarton-, faforgács-, vagy OSB-lapokra).

■ alkalmas a kenhető vízszigeteléssel (pl. Ceresit CL 51 , CR 166) ellátott

felületekhez, ill. mikor régi csempére vagy járólapra kell burkolni.

(A tömör, nem nedvszívó felületet, megfelelő alapozással kell ellátni.)

■ padlófűtés esetén is használható!

■ ha a burkolatot közvetlenül éri a nedvesség (pl. teraszok), csak 30 m2-nél

kisebb felületen, ill. 30 x 30 cm-nél kisebb méretű lapok ragasztásához alkalmazható.

A burkolt felület a
hőingadozás hatására változ-
tatja befoglaló méretét –
kitágul, összeszűkül –, ezért
van szükség például dilatációs
hézagokra. Nagy rugalmassá-
gának köszönhetően, a Ceresit
CM 16 az alapfelület, és a
burkolat közti tökéletes
együttdolgozást teszi lehetővé.

Ebben az összjátékban
nagy szerep jut a ragasztóban
található polimer szálaknak.
Ezek egyenletesen átszövik a
megszilárdult ragasztót és
tovább fokozzák az ellenálló
képességet és kötőerőt.

A Henkel flexibilis burkolatragasztói közt
rendkívül népszerű a Ceresit CM 16. A
folyamatos termékfejlesztés eredményeként ez a
ragasztó már „S1” jelöléssel rendelkezik.

Mikor összehasonlítjuk a burkolat
elkészítésénél szóba jöhető ragasztókat, nagyon
hasznos, ha a zsákon található, szabvány
szerinti (MSZ EN 12004) jelölést is figyelembe
vesszük. A CM 16 esetében ez a C2TES1.

Az „S1” jellel csak „alakváltozásra képes”

ragasztók rendelkeznek. Az alakváltozás, vagy
flexibilitás viszonylagos fogalom, azonban az S1
jelölés arról tájékoztat, hogy

a ragasztó a szabványos
vizsgálat szerinti 2,5-5 mm közti

alakváltozásra képes.

Ez a nagy hő- és mechanikai hatásnak kitett,
tartós burkolat alapfeltétele. (Nagyméretű
lapoknál vagy kültéri burkolásnál ne feledkez-
zünk el az üregmentes ragasztás jelentőségéről.)

A Ceresit CM 16
következő tulajdonságai miatt
méltán keresett termékünk:
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Egy ragasztó a Flextec®-technológiával
számtalan feladatra

A Pattex One for A ll speciális
kötőanyagga l rendelkezik.

A ragasztás legtöbbször azért
jelent kihívást, mert a végeredmény
függhet a ragasztandó tárgyak
anyagától, súlyától és a környezeti
körülményektől is (pl. nedves felület).
Ha ezek mellett számításba vesszük
a szóba jöhető ragasztóanyag
fajtákat, akkor máris annyi választási
lehetőséggel állunk szembe, melyek
közt nem könnyű eligazodni.

A Henkel egy termékben kínál
univerzális megoldást szinte minden
anyagfajta ragasztására, nehéz
tárgyak esetén is.

A Pattex One for All ragasztó
olyan speciális kötőanyaggal
rendelkezik (Flextec®-technológia),
amely gumiszerűen rugalmassá
teszi, általa

Felhasználása széleskörű:

ács-, kőműves-, asztalosmunkához egyaránt

megfelelő. Szinte minden anyag – nedvszívó,

nem nedvszívó felület – ragasztására jó,

kül - és beltérben is alkalmazható, UV-álló.

Használható például szaniter, nyílászáró

beépítéséhez, ablakpárkányok felragasz-

tására, konyhai munkalapok rögzítésére

(fehér színű változat), kábelcsatornák,

parketta szegélyek ragasztásához, eresz-

csatornák csatlakozásainak és repedéseinek

javításához.

A könnyen kezelhető, jól adagolható

kartussal az olyan munkák is egyszerűen

elvégezhetők vele, mint a lépcsőburkolat

ragasztása, csempék, burkolólapok javítása

vagy akár a fürdőszobai tükrök, konyhai

polcok, kiegészítők felragasztása.

Fehér és teljesen áttetsző színben

kapható. Kezdeti tapadás: 350 kg/m2. A

víztiszta ragasztó esztétikus, a ragasztandó

tárgyak fajtájától függően akár láthatatlan

ragasztást is lehetővé tesz.

nedves felületen is
alkalmazható, átfesthető,
nem zsugorodik, nem

csepeg, nem húz szálat,
ezenkívül rezgésálló és
zajcsillapító hatású.
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Viszlát,
elszíneződött régi tömítés

A Ceresit RE-NEW azonna l és könnyen
használható, akár egy szövegkiemelő.

Az idővel elszíneződött, penész foltos tömítések
elcsúfítják a helyiségek csempézett felületeit. Eddig
általában szakember segítségét kellett igénybe venni, aki
hosszadalmas, eszközigényes, kosszal járó, bonyolult
eljárással, költséges megoldást kínált.

Az új Ceresit RE-NEW kifejezetten a tömítések
felújítására, hézagtömítések sérüléseinek javítására
kifejlesztett termék. Alkalmazása rendkívül egyszerű, mert
nem igényel különös szakértelmet. Az újszerű,
ergonomikus kialakítású, szövegkiemelőre emlékeztető
tubus önsimító aplikátorral megkönnyíti a használatot,
ezáltal költségkímélő is, hiszen mindenki saját maga
elvégezheti a javítási feladatot.

A Ceresit RE-NEW penészgátló hatású szilikont

tartalmazó formulájának köszönhetően elpusztítja a
fugán lévő penészt, megakadályozza annak további
növekedését, valamint megvédi a felületet a penész újbóli
kialakulásától.

A RE-NEW egy olyan víz bázisú, egy
komponensű, oldószermentes, szagtalan,
azonnali használatra kész szilikon, mely
kényelmes és könnyű megoldást kínál a
tömítések megújítására. Ezentúl nem szükséges
a régi tömítést eltávolítani, csak felvinni a
meglévő tömítésre és kész is. Amennyiben nem
vagyunk megelégedve az eredménnyel,
egyszerűen csak töröljük le egy papír
segítségével és kezdjük előről a felvitelt.

Tökéletesen tapad a
meglévő tömítésekre,

így a száradási
hatóidő elteltével a
tömítés olyan lesz,
akár új korában.

Bosszantó, amikor az amúgy szép,
tiszta fürdőszobában elszíneződött
tömítések éktelenkednek. Az
általános tisztítás, sikálás sok
esetben nem elegendő, más
megoldásra van szükség:

Mostantól a Ceresit forradalmian új

fejlesztése, a könnyen használható

Ceresit RE-NEW termék
segítségével saját magunk
orvosolhatjuk a problémát.



Ez a fürdôszoba Ceresit CE 40 
Aquastatic fugázóval készült
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A levegô és a föld harmóniája
A harmónikus, természetes föld és levegô színek az aktuális csempe 
trendekkel együtt születtek. Használjon a csempékhez illô színt, így 
vízszintes és függôleges felületen is tökéletes, harmónikus eredményt 
ér el. Használjon enyhén kontrasztos színt, két-három árnyalattal 
sötétebbet, hogy hangsúlyossá tegye a választott csempét.

A tûz és a víz ellentéte
A tûz erôs, élénk színei és a víz színek különleges árnyalatai 
lenyûgözô hatást keltenek otthonában. Ezek a fugaszínek 
kihangsúlyozzák a választott felületeket, ami tovább 
fokozható azonos színû lakáskiegészítôkkel.




