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Bevezető
201 7-ben amellett, hogy bemutattuk
a Henkel új - és megújult - termékeit,
az új perspektívákért felelős alelnök
úrral készített interjúban bepillantást
nyerhettek a több ismert márkáért
felelős Henkel Adhesive Technologies
üzletágának működésébe, koncepciójába és jövőbeli terveibe, melyből
kiderült, hogy a Ceresit márka többszörös piacvezető szerepét megőrizve - Közép- és Kelet-Európa után a
Közel-Keleten, Ázsiában és KözépAmerikában is folytatja globális
terjeszkedését.
A megújulás általában technológiai
fejlesztéseket is jelent, a Ceresit
melletti másik zászlóshajót jelentő
Cimsec Prémium fugázók esetében
például a felhasználók modern igényeit
jobban kiszolgáló új színválaszték
mellett például Silica Active technológia is megjelenik, így a fugázóanyag
nem repedezik és a korábbinál is
jobban tapad a burkolólap oldalára.
Év eleji összeállításunkban emellett
csemperagasztó, aljzatkiegyenlítő és
önjavító cementhabarcs egyaránt
megtalálható, a 201 7-ben megjelent
kiadványok összefoglalójaként,
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CERESIT – a hagyomány és a
lehetőség találkozása
In terjú Zden ek B rich h el, a Hen kel
A dh esive Tech n ologies üzletág
építőa n ya gok új perspektíváiért
felelős a leln ökével.

Az 1 876-ban alapított Henkel vállalat számos
üzleti területen működik világszerte. A Henkel
globális piacvezetői szerepet tölt be mind a
fogyasztói, mind pedig az ipari piacokon. A
Ceresit egy a Henkel Adhesive Technologies
üzletág legismertebb márkái közül, és a keleteurópai piacon az egyik legelismertebb.

Hogyan fog a Ceresit megfelelni az
építőipari piac növekvő elvárásainak?

Zdenek Brich: 201 7-ben a ragasztási terület

zászlóshajója a Ceresit márka, mely idén ünnepli
1 1 2. évfordulóját. Már a 20. század elejétől
kezdve élenjáró megoldásokat nyújtott a
legnagyobb építmények megvalósításához, mint
például az 1 91 0 körül létrehozott liverpooli Pier
Head épület komplexum vagy a mumbai
postahivatal. Célunk, hogy a hosszan tartó
minőség
hagyományát
a
legújabb
termékinnovációk is tükrözzék. Erre példa a CM
1 1 PLUS burkolatragasztó fokozott erősségű
tapadással, a CE 40 rugalmas fugázó Silica
Active technológiával, vagy az újonnan bevezetett
prémium csemperagasztóink sora. A Ceresit
Közép- és Kelet Európa vezető márkája,
portfóliójában a legjobb termékekkel.

Vannak új kihívások a Ceresit számára?

Zdenek Brich: A jövőre vonatkozóan két

stratégiai célt tűztünk ki – oktatás és hatékony
szakmai kommunikáció.
A folyamatosan fejlődő építőipari technológiák
miatt szükségszerű, hogy a szakképzésekbe
fektessünk. Annak érdekében, hogy folyamatosan
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a legmodernebb technológiával ismertethessük
meg a szakembereket, folytatjuk azt az utat,
melyben
egységesítjük
és
digitalizáljuk
képzéseinket. Ily módon a műszaki ismeretek
könnyen elérhetővé válnak számukra. Biztosítva
termékeink és rendszereink naprakész használatát, rendszeresen tartunk képzéseket és
szemináriumokat. Az elmúlt 20 évben több mint
százezer mesterembert képeztünk Közép- és
Kelet-Európában, és a digitalizáció segítségével
ezt a számot szeretnénk megsokszorozni!

Mi az üzleti és márka stratégiájuk a
következő évre?
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„ Az elmúlt 20 évben
több mint százezer
mesterembert
képeztünk Közép- és
Kelet-Európában, és
a digitalizáció
segítségével ezt a
számot szeretnénk
megsokszorozni! "

Zdenek Brich: A Ceresit márka továbbra is a
Henkel építőipari termékkör stratégiai eleme
marad a számunkra kiemelt piacokon. Piacvezető
pozíciónk erősítését tervezzük Kelet- és KözépEurópában, ahol a Ceresit már most is erős és
elismert márkanév. Szintén tervezzük a Ceresit
márka további fejlesztését a fejlődő piacokon,
mint például Közel-Keleten, Ázsiában és KözépAmerikában. Úgy határoztunk, hogy a jövőben
nem a nyugat-európai piacra helyezzük a
hangsúlyt.
A Thomsit márka új felvásárlója a BASF, a csempe-, és
vízszigetelés kategóriákban továbbra is használni fogja a Ceresit
védjegyét a német piacon. Nyugat-Európán kívül a Henkel építőipari
termékkörének fejlesztése a Ceresit márka teljes mértékű központba
helyezésével valósul meg. Ezzel a Ceresit tovább erősíti szerepét a
Henkel márkaportfóliójában.
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Szálerősített csemperagasztók
a Ceresit-től
Erő és ruga lm a sság a
szálerősítésn ek köszön h etően .

A szálerősített építőipari anyagok
rendkívül sok előnnyel rendelkeznek,
melylyel felülmúlják a hagyományos
társaikat. Nincs ez másként a
csemperagasztók esetében sem.
A jelenlegi építőipari trendek
következtében egyre több helyen van igény
olyan speciális burkolatok ragasztására,
mint például nagy lapok, természetes
kövek. Ezekhez a munkákhoz jó minőségű,
flexibilis burkolatragasztókat célszerű
használni.
A hagyományos csemperagasztók
lehetséges hátrányai közül a legveszélyesebb, hogy a megszilárdult
csemperagasztó nedvesség kibocsátásával
éveken keresztül zsugorodhat. Az ennek
következményeként kialakuló feszültségek
miatt a burkolat károsodhat.
Szálerősített csemperagasztók használata esetén viszont a burkolat ragasztásakor, a burkolat helyére illesztése során
kifejtett nyomóerő hatására egy filmréteg
képződik a burkolat alatt, amely a kötőanyagok kis részecskéiből, polimer részecskékből és szálas anyagokból is áll.
Szálerősítés
nélkül
a
filmréteg
száradáskor összezsugorodik és elveszti
stabilitását. Ezt küszöbölik ki a Ceresit
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szálerősített
csemperagasztói,
melyek
alkalmazásukkor
egy
megerősített zónát hoznak létre,
amely kialakítja a kötést a
burkolattal.
A Ceresit flex csemperagasztóban
található polimerek erősítik a cement
struktúráját, garantálják a megfelelő
kémiai kötést – akár kritikus
felületeken is – a burkolat és az
alapfelület között és egyidejűleg
rugalmas ütközőként működnek a
két felület között.
A Ceresit CM 1 2, CM1 6 és CM 1 7
flexibilis burkolatragasztói mind
rendelkeznek szálerősítéssel, melyet
a csomagolásokon található Fibre
Force logo is jelez. Mindhárom
termék alkalmazható kül- és
beltérben
egyaránt,
valamint
padlófűtés esetén is.

Henkel magazin

A Ceresit CM 1 7 extra minőségű
flexibilis burkolatragasztó a szálerősítésen túl egy másik rendkívül
hasznos tulajdonsággal is gazdagodott:
felhordása után 1 2 óra múlva már
fugázható és járható a felület, így
lehetővé válik a gyorsabb munkavégzés.
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Amennyiben valóban tartós és kiváló
minőségű végeredményt szeretne elérni
hidegburkolási munkálatoknál, használjon szálerősített burkolatragasztót, és
tapasztalja meg első kézből a szálerősítés technológiájának előnyeit,
melyet már az ipari létesítmények,
hidak, repülőterek és az űrhajózás
területein is alkalmaznak.

Ceresit – Minőség a Mestereknek
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Megújult Cimsec
Prémium fugázók a
Henkeltől
Cim sec Prém ium szín es fugázók
m egújult szín ekkel, és Silica
A ctive tech n ológiáva l.

A fuga napjainkban már nagyon
gyakran díszítőelemként szolgál, a
burkolólapok és a fuga színének kreatív
kombinálásával egyedi és esztétikus
felületeket hozhatunk létre. A külső
megjelenés és esztétikum mellett
azonban nem szabad megfeledkezni
arról sem, hogy a fugázott felületnek
tartósnak
kell
lennie,
valamint
funkcionális feladatait is hibátlanul el
kell
látnia,
gondoljunk
itt
a
vízhatlanságra vagy szennyeződéstaszításra.
A Cimsec Prémium fugázóanyagok
már több éve kaphatóak hazánkban is,
és rengeteg alkalommal bizonyították,
hogy magas minőségük által kiváló
végeredmény érhető el a velük való
munka során. Az idei év viszont egy
újabb lépcsőfok a márka életében, mivel
megújul a Cimsec Prémium színes
fugázó, hogy a felhasználók igényeit
még jobban ki tudja elégíteni.
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Először is 3 új színnel bővül a
rendelkezésre álló színválaszték: a
Toffi, a Cementszürke és az Égszínkék
színek felfrissítik a meglévő széles
színskálát, ezzel is elősegítve, hogy
szinte minden árnyalatú burkolólaphoz
lehessen illeszkedő Cimsec fugázót
választani a 29 elérhető színből.
Ezen túl a termék mostantól Silica
Active technológiával lesz elérhető,
mely által tartósabb, magasabb
színvonalú burkolómunka végezhető az

Henkel magazin

anyaggal. A technológia alapja a
geopolimer, mely jelen van többek
között a csúcstechnológiájú kompozitok
(űrrepülő-, repülő-, és autóipar),
valamint
a
különféle
kerámiák
előállításának világában. Ez az anyag
rendkívüli mechanikai tulajdonságokat
biztosít, ezért a Henkel a fugázóanyag
gyártásban hasznosítja.
A geopolimer, a kötés során a
fugázóanyag többi komponensével
méhsejt alakú szerkezetet alakít ki,
amely a fugát különösen ellenállóvá,
keménnyé teszi. A kötésidő kedvezőbb
lesz, ezáltal a gres lapokat korábban
lehet nedvesen áttörölni a bedolgozás
után. A Silica Active technológiával
készült fugázóanyag jobban tapad a
burkolólap oldalára, nem repedezik.
A komponensek nagyon finom
őrlésen mennek keresztül a gyártás
során, ezért a víz által beindított
szilárdulás folyamatában az alkotórészek szinte egymásba olvadnak. Így
nagyon tömör, finom textúrájú felületet
kapunk, amiről a víz lepereg. A
pigmentek nagyon jól beágyazódnak,
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ezzel biztosítva az egységes, hosszantartó színeket.
Mivel tudjuk, hogy az idő fontos
tényező, ezért annak érdekében, hogy a
burkolási munka gyorsabbá válhasson,
az új Cimsec Prémium fugázók
alkalmazása után a felület már 6 óra
múlva járható lesz, a korábbi
összetételnél tapasztalható 24 óra
helyett.
A tartósan esztétikus és higiénikus
eredményt a MicroProtect formula
garantálja, mely megvédi a fugázott
felületet a penészedéstől és gombásodástól. A tökéletes összhang
érdekében a fugázóanyaghoz a Cimsec
színazonos szaniterszilikont is kínál, ez
a Cimsec Fugenflex Prémium.
Amennyiben hosszan tartó eredményt
szeretne elérni fugázás során a Cimsec
Prémium színes fugázó tökéletes
választás, akár kültéri, akár beltéri
munkáról van szó!
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Sík és sima aljzat
Padlopon ® termékekkel
A ljza tkiegyen lítés a Ceresit
Pa dlopon ® a ljza tkiegyen lítőkkel
a tökéletes burkola t érdekében .

Az aljzatkiegyenlítőknek – az aljzattal
együtt – meghatározó szerepük van a
minőségi meleg- és hidegburkolatok
készítésében és azok tartósságának
biztosításában. Különösen igaz ez a
vékony, elasztikus burkolatok esetében,
mint pl. a PVC-, a gumi, a parafa és a
linóleum burkolatok.
„Minden jó alulról indul, hiszen a
burkolás az aljzattal kezdődik.” – szól a
burkolók szlogenje. Ez nem véletlen,
hiszen a burkolatok csak a megfelelően
előkészített aljzatra ragasztva mutatják
meg igazi szépségüket!
A burkolás során tartós és esztétikus
eredményt úgy lehet elérni, ha az aljzat
felülete sík és sima. Ha arra „építünk”,
hogy majd a ragasztó anyaggal sikerül
eltüntetnünk az egyenetlenségeket,
olyan kihívást támasztunk magunk elé,
amely nagy gyakorlatot igényel a
kivitelezésben, és sokszor nem is
igazán célravezető. Nem beszélve a
vékony melegburkolatok – PVC,
linóleum, gumiburkolat – fektetésének
aljzatminőséget érintő, szigorú követelményeiről. Röviden: a legtöbb esetben
szükség van aljzatkiegyenlítésre.
Ha az aljzat nem teljesen sima és
egyenletes, akkor a burkolat nem lesz
megfelelően rögzíthető, egyenetlen lesz
és idővel sérülhet vagy fel is válhat. A
szabad szemmel nehezen észrevehető
pár mm-es szintkülönbségek is már
komoly problémát okozhatnak.
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Az
aljzatkiegyenlítő
megfelelő
alkalmazásával lehetséges a felületi
egyenetlenségek megszüntetése, és
ezzel a később jelentkező potenciális
problémák elkerülhetők lesznek.
Az aljzatkiegyenlítőkkel szemben sok
feltétel fogalmazható meg: legyen a
kiegyenlítő jól teríthető, kötés után
kellően szilárd, sík és sima, rövid időn
belül burkolható. Optimális esetben az
adott termék egyszerre tesz eleget
ezeknek a követelményeknek.
A Ceresit az önterülő aljzatkiegyenlítők több típusát is kínálja
Padlopon ® márkaneve alatt, így szinte
mindenféle aljzatkiegyenlítési munkára
tud megoldást nyújtani.
A Ceresit Padlopon ® CN 68
feszültségmentes, önterülő, 2-30 mm
rétegvastagságig alkalmazható aljzatkiegyenlítő, amely kritikus, nem kellően
szilárd felületek kiegyenlítésére is
alkalmas beltérben. Nedvszívó és tömör
aljzat kiegyenlítésére is használható.
Alkalmazható beton aljzatra, cement- és
gipszesztrichre, magnezit esztrichre,
hidegburkolatra valamint erősen tapadó,
már megkötött ragasztómaradvánnyal
szennyezett aljzatra is. Alkalmas
továbbá homokszórt felületű öntött
aszfalt esztrichre – 1 0 mm vastagságig.
Padlófűtés esetén is kiváló eredményt
érhetünk el vele.

Henkel magazin

Ha az idő fontos tényező a munka
során, akkor a Ceresit Padlopon ®
Express CN 70 2-20 mm-ig alkalmazható, önterülő aljzatkiegyenlítőt
javasoljuk, amely már 3 óra elteltével
járható. Nedszívó és tömör aljzat
kiegyenlítésére egyaránt alkalmas beltérben. A Padlopon ® Express-re járólap,
PVC-, szőnyeg, linóleumburkolat és
laminált padló is fektethető. Székgörgő
igénybevételnek ellenáll, szintén megfelelő padlófűtés esetén.
Kültérben kiváló választás a Ceresit
Padlopon ® Express Universal önterülő
aljzatkiegyenlítő, amely 3-20 mm rétegvastagságban alkalmas terasz, erkély
stb. cementkötésű aljzatainak kiegyenlítésére is, ha a lejtés ezt megengedi.
Rétegvastagságtól függetlenül, 24
óra elteltével hidegburkolattal ellátható.
Mivel az egészség mindennél
fontosabb, a Ceresit Padlopon ®
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aljzatkiegyenlítők mindegyike GEVEMICODE ® EC 1 Plus tanúsítvánnyal
rendelkezik, melyet a lehető legalacsonyabb emissziójú termékek kaphatnak meg, vagyis amelyek a
legkevésbé bocsátanak ki szennyező
gáznemű anyagokat. Ez azt jelenti, hogy
ezek az aljzatkiegyenlítők a lehető
legkisebb hatással vannak a beltéri
levegő biztonságára, és ezáltal az Ön
egészségére.
Annak érdekében, hogy jobb
tapadást biztosítsunk az aljzatkiegyenlítő számára, felhordás előtt
szükséges az aljzatot lealapozni, ezzel
is hozzájárulva a tökéletes végeredményhez.
A Ceresit Padlopon ® Diszperziós
alapozó nedvszívó felületek esetén
alkalmazható, míg a Ceresit Padlopon ®
Tunoprén alapozó nedvszívó és tömör
felületekre egyaránt kiváló választás.
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Ceresit CL 51
B eltérben h a szn álh a tó ken h ető
vízszigetelés.

A kenhető szigetelésekről időnként
„folyékony fóliaként” vagy „szigetelő
fóliaként” olvashatunk. Ez az elnevezés
kissé megtévesztő lehet, de valójában
egy pasztaszerű anyagról van szó,
amely felhordható hengerrel, ecsettel,
kefével, vagy akár glettvassal is.
Alkalmazásának fő célja, hogy
megakadályozza a hidegburkolaton
átszivárgó víz behatolását az aljzatba,
mivel a fugázóanyag nem tekinthető
vízzáró
anyagnak.
(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.)
Sokan nem tartják fontosnak a
kenhető
szigetelés
alkalmazását,
azonban érdemes átgondolni néhány
dolgot: egy átnedvesedett falszerkezet
hőszigetelő képessége drasztikusan
lecsökken, megindul az egészségkárosító felületi penészesedés, vagy a
nedvességre érzékeny, szárazépítő
elemek károsodhatnak. Ezek a
problémák elkerülhetők a megfelelő
vízszigetelés alkalmazásával.

„egy átnedvesedett
falszerkezet hőszigetelő
képessége drasztikusan
lecsökken"
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A választást a kenhető szigetelések
különböző típusai között alapvetően az
határozza meg, hogy beltérben vagy
kültérben kívánjuk-e alkalmazni a
terméket. A Henkel által forgalmazott,
Ceresit CL 51 Kenhető szigetelőfólia
például beltérben látja el feladatát
tökéletesen. A Ceresit CL 1 52 sarokerősítő szalaggal együtt alkalmazva
pedig még megbízhatóbb és hosszantartó vízszigetelési megoldást nyújt.
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! Fontos
előnye, hogy padlófűtés esetén is
alkalmazható.
A Ceresit CL 51
kenhető
szigetelőfólia minden olyan száraz,
sima, szilárd, teherbíró, stabil, tiszta és
burkolásra
előkészített
felületen
használható, amely repedéstől- és
tapadást gátló anyagoktól (pl. laza
részek, por, kötőanyagok, mészkivirágzások, szennyeződések) mentes.
Beltérben szívó és nem szívó felületre
egyaránt alkalmazható, beleértve a
meglévő kerámia burkolatot is.

Henkel magazin

Az erősen nedvszívó felületeket a
Ceresit Padlopon Diszperziós alapozóval célszerű lealapozni. A tökéletes
vízállóság érdekében a hígítatlan
Ceresit CL 51 kenhető szigetelőfóliát
legalább két rétegben kell a felületre
felhordani – nyeles kefe, sima glettvas
vagy teddy-henger segítségével. A
teljes rétegvastagságnak el kell érnie az
1 ,0 mm-t. Az első réteg felhordása után
illesszük az előre gyártott - vagy a
Ceresit CL 1 52 sarokerősítő szalagból
helyszínen elkészített - sarokprofilokat a
helyükre, préseljük a felülethez, majd a
perforált széleket megkenve rögzítsük
azokat.

2018

A Henkel által forgalmazott,
Ceresit CL 51
kenhető szigetelőfólia
a Ceresit CL 152
sarokerősítő szalaggal
együtt alkalmazva
megbízhatóbb és
hosszantartó
vízszigetelési megoldás.

Hasonlóan történik a dilatációs és
csatlakozó hézagok, valamint a fal- és
padlócsatlakozások lezárása a Ceresit
CL 1 52 sarokerősítő szalaggal. A
szigetelési munkálatok kb. 1 ,5 óra
múlva folytathatók a második réteg CL
51 keresztirányú felhordásával, amely
egyben biztosítja a CL 1 52 szalag
tökéletes beágyazódását is. A burkolást
legkorábban csak 4 órával a második
réteg felvitele után lehet megkezdeni
flexibilis burkolatragasztó alkalmazásával (pl. Ceresit CM 1 6, vagy Ceresit
CM 1 7). Gondoskodni kell arról, hogy a
burkolhatósági idő eléréséig (kb. 4 óra)
a kenhető vízszigetelést ne érje
nedvesség!
A Ceresit CL 51
kenhető
szigetelőfólia és a Ceresit CL 1 52
sarokerősítő
szalag
együttes
alkalmazása biztosítja, hogy a kezelt
területeken a víz ne szivároghasson be
az
épület
szerkezetébe,
ezzel
tartósabbá,
egészségesebbé
és
biztonságosabbá téve otthonát.
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Ceresit CR 90
Kristályképző vízzáró
cem en th a ba rcs, ön ja vító
képességgel.
A megbízható és tartós vízszigetelés
elkészítése komoly kihívást jelent még a
szakemberek számára is. A víz nincs
tekintettel arra, hogy a legnagyobb
igyekezettel látunk hozzá ehhez a
munkához.
A legkisebb hiba, hajszálrepedés
elég ahhoz, hogy a víz bejusson azokra
a helyekre, amelyeket szárazon
szeretnénk tartani.
Van azonban megoldás, mivel ebben
a küzdelemben segítségünkre van a
Ceresit CR 90 Kristályképző, egykomponensű, vízzáró cementhabarcs, amely
egyszerűen felhordható, és ellenáll a
pozitív és negatív oldali víznyomásnak.
A legérdekesebb és egyik leghasznosabb tulajdonsága, hogy a
hajszálrepedéseket 0,4 mm szélességig
lezárja kristályos önjavító tulajdonsága
által.

A Ceresit CR 90 Kristályképző
alkalmas a szilárd, nem deformálódó
ásványi felületek (hézagmentesen
kifugázott téglafalazat, beton- és
vasbeton felületek, cementes vakolat
stb.) vízszigetelésére és nedvesség
elleni védelmére.
Két fázisban működik: vízzáró réteget
képez a felületen, illetve a benne lévő
és vízzel oldhatatlan sók a pórusokba
hatolva kikristályosodnak. Ezek a
kristályok a kapillárisokat teljesen
lezárják, így megakadályozzák a víz
bejutását mindkét oldalról. Ez a
kristályosodási képesség kiegészítő
védelmet nyújt a sérült felületeken
(„öngyógyítás”).
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Henkel magazin

A Henkel termékfejlesztői egy
hagyományos
vízszigetelő
habarcsot hasonlítottak össze a
CR 90 Kristályképzővel. A
kísérlet során beton kútgyűrűk
külső palástját vonták be az
említett habarcsokkal, majd az
így
kialakított
tartályokat
feltöltötték vízzel.
Két hét elteltével világosan
látszott a két szigetelőanyag
„teljesítményének” különbsége.
A CR 90-nel bevont betontartály
alig mutatott szivárgást, szemben a hagyományos szigetelőanyaggal,
ahol a vízszivárgás rövid idő elteltével
nagymértékben megindult. Azokat a
hajszálrepedéseket, melyeken keresztül
a nagyobb víznyomás következtében
mégis megjelent a nedvesség, a CR 90
kristályai később „behegesztették”.

2018

A Ceresit CR 90 megvédi az
épületszerkezetek talajjal érintkező
vízszintes és függőleges felületeit (pl.
alap és falazat) a talajpára, szivárgó víz,
valamint nyomás nélküli és nyomással
rendelkező talajvíz ellen. A vízoszlop
magassága a pozitív oldalon max. 1 5 m
lehet, míg a negatív oldalon elérheti az 5
métert is. Alkalmazható monolit
beton ivó- és esővíz tartályok víz
elleni szigetelésére (max. 1 5 m
vízmélységig)
valamint
kisméretű,
monolit
beton
úszómedencék védelmére max.
20 m3-ig), továbbá erkély, terasz
és fürdőszoba víz elleni
szigetelésére a kerámiaburkolat
fektetése előtt, vízszintes és
függőleges felületen, kombinálva
a Ceresit CL 1 52 sarokerősítő
szalaggal.

A kivitelezés nagyon egyszerű. Az előkészített felületet benedvesítjük, majd az előírásnak megfelelően bekevert habarcsot
kefével felhordjuk. Mielőtt ez az alapozás teljesen megszáradna,
glettvassal elkészítjük a befejező réteget a vízterhelésnek
megfelelő rétegvastagságban.
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Természetes kő ragasztás
Ceresit CM 25-tel
Tökéletes m egoldás elszín eződésre h a jla m os,
áttetsző la pok (pl. m árván y, grán it stb. )
ra ga sztására kifejlesztve.

A természetes kő burkolatoknak más
a hatásuk mint a mázas kerámia és a
gres lapoknak: elegánsak, eredetiek,
egyediek, egyszóval természetesek.
Sok-sok fajtájukkal találkozhatunk az
építőiparban. Alkalmazásuk különleges
figyelmet igényel, mert nedvesség
hatására deformálódhatnak, a cementkötésű ragasztók lúgos hatása
elszínezheti őket, sókicsapódás jelenhet
meg a felületükön.
Ha vékony, világos és áttetsző
burkolólapokról van szó, még a
ragasztó szürke színe is átüthet. Nem
mindegy, milyen fajtát szeretnénk
leragasztani (gránit, mészkő, márvány,
homokkő stb.), mekkora a vastagság
(kb. 2 cm alatt nem árt az óvatosság),
milyen körülmények között kell majd
helytállniuk (pl. beltéri vagy kültéri
alkalmazásról van-e szó).
A felsorolt szempontok mellett a
tartós burkolat feltétele ̶ természetes
kövek esetén is ̶ a feladatra alkalmas
ragasztó.
A Ceresit CM 25 Üvegmozaik és
márványragasztót elszíneződésre hajlamos, áttetsző lapok (pl. márvány,
gránit stb.) ragasztására fejlesztette ki a
Henkel.
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Használható még üvegmozaik, üvegtégla, kerámia, kőporcelán és hőszigetelő lapok rögzítésére is. Alkalmazható bel- és kültérben, szívó és nem
szívó felületen, teraszon, medencében,
homlokzaton és padlófűtés esetén is.
Flexibilis, a kisebb alakváltozásból
eredő feszültségeket jól felveszi, ezért
kritikus felületeken is jól bevált. 1 0 mm
vastagságig alkalmas az aljzat
egyenetlenségeinek javítására és a
felület simítására foltszerűen.

Henkel magazin

2018

A Ceresit CM 25 a C2TES1
kategóriába tartozik (az MSZ EN
1 2004:2007 szabvány szerint). Ez azt
jelenti, hogy cementkötésű (fehér
cementet tartalmaz), fokozott igénybevételre alkalmas, a burkolólap a
beágyazásakor függőleges felületen
sem csúszik meg (természetesen a lap
tömegétől függően), hosszú nyitott idejű
(azaz egyszerre nagyobb felületen lehet
a ragasztót kikenni, és jut idő a lapok
lerakására
még
a
bőrösödés
megindulása előtt), valamint „alakváltozásra képes”. Ez a fokozott
flexibilitás teszi lehetővé, hogy egyebek
közt
alkalmazható
legyen
pl.
gipszkarton-,
faforgács-,
OSB-lap
burkolásakor („kritikus felületek”),
valamint hogy kültérben, rendkívüli
körülmények közt is helytálljon.
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Nehéz burkolólapok ragasztása
Ceresit CM 24 ragasztóval
Kiváló kezdeti ta pa dássa l ren delkezik, ezért a
burkolóla pok ra ga sztása történ h et fen tről
lefelé is.

Mikor a burkolólapokat függőleges
felületen a ragasztóágyba nyomják, a
lap megcsúszhat. Ez zavaró, a munkát
hátráltatja, hibákhoz vezet. A problémát
előidézheti az is, hogy a bekeveréshez
szükséges vízmennyiséget gyakran
becsléssel állapítják meg. Az így készült
ragasztóhabarcs állaga folyósabb lesz,
viszont ez falfelületen, lábazaton,
homlokzaton nem jó tulajdonság.
A ragasztók jelölésében (az MSZ EN
1 2004:2007 szabvány szerint) szereplő
„T” betű azt jelenti, hogy a ragasztó
használatakor a burkolólap még
függőleges felületen sem csúszik meg
(„csökkentett lecsúszási hajlam”).
Azonban vigyázat, a laboratóriumi
minősítő vizsgálat során egy kb. 0,2 kg
tömegű kőporcelán lap megcsúszását
vizsgálják. (Ha a megcsúszás kisebb
0,5 mm-nél, a ragasztó megkaphatja a
jelölést.)
A burkolólapok viszont 0,2 kg-nál néha jóval nehezebbek, ezért olyan
ragasztót kell választani, amelynek állaga és más tulajdonságai
megfelelnek a célra.
A Henkel által gyártott Ceresit CM 24 nehéz burkolólap és kőragasztó
jelölésében nemcsak hogy szerepel a „T” betű, de elsősorban nehéz,
elszíneződésre nem hajlamos ipari lapok, természetes kőburkolat,
valamint kőporcelán (gres) lapok ragasztására javasolt nedvszívó
felületre, bel- és kültérben, vízszintes és függőleges felületen és nagy
igénybevétel esetén is. Kiváló kezdeti tapadással rendelkezik, ezért a
burkolólapok ragasztása történhet fentről lefelé is. Padlófűtés esetén is
alkalmazható.
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Henkel magazin

2018

Kültéri alkalmazás illetve nagyméretű (40x40 cm és
nagyobb) lapok esetén – az alapfelületen kívül – javasolt a
lapok hátoldalának vékony lekenése is, hogy a feltapadás
a teljes felületen légzárványok nélkül megtörténjen.
Bekeveréskor, előírt vízmennyiség adagolása mellett a
ragasztó sűrű, nehezebben bedolgozható, de ezen ne
lepődjünk meg. Az egyéb jó tulajdonságok mellett ez
biztosítja, hogy a ragasztóágyon a vastag, súlyos
burkolólapok sem csúsznak meg.
A ragasztó elkészítésekor ezért a 25 kg (1 zsák)
poranyaghoz 6,0 – 6,5 liter hideg vízzel számoljunk. A
keverést elektromos kézi keverőgéppel folyamatosan
végezzük mindaddig, amíg az így kapott massza homogén
és csomómentes nem lesz.
Ezt követően, 1 0 perc pihentetés után, a
ragasztóhabarcsot ismételten keverjük át. Ezzel az
eljárással lesz megfelelő a ragasztó állaga és tartja meg
elmozdulás nélkül a nehéz burkolólapokat.
(Természetesen az alkalmazható burkolólap tömegének
is van felső határa, ezért próbaragasztással lehet
meggyőződni a ragasztó valós teljesítményéről.)
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