
Podstawa to gruntowanie

Odpowiednie przygotowanie podło-

ża decyduje zawsze o efekcie końco-

wym, o czym warto pamiętać przed ma-

lowaniem. Podłoże musi być spójne,

dlatego trzeba je bardzo dokładnie

oczyścić. Przygotowaną i czystą ścianę

dobrze jest zagruntować, nie będzie ona

wtedy wchłaniać zbyt dużo wody z za-

prawy. Służy do tego emulsja gruntują-

ca CEKOL DL-80. Ma zastosowanie

przy nasiąkliwych podłożach gipso-

wych, betonowych, ceglanych pod szpa-

chlowanie, wyrównywanie zaprawami

samopoziomującymi, przyklejanie pły-

tek ceramicznych. Można ją stosować

wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. 

CEKOL DL-80 zabezpiecza po-

wierzchnie tynków przed wpływem

wilgoci i działaniem czynników at-

mosferycznych. Gruntowanie po-

wierzchni tynku ułatwia malowanie.

Po wyschnięciu, na podłożu powstaje

przezroczysta, lekko błyszcząca, po-

włoka odporna na działanie wody

i czynników alkalicznych, która nie

hamuje wymiany pary wodnej i gazów

z otoczeniem.

Cena netto: CEKOL DL-80 1/5,77 zł

Uzupełnianie ubytków w ścianie 

Do uzupełniania ubytków, pęknięć

w podłożach mineralnych, szpachlowa-

nia i wyrównywania ścian i sufitów mo-

żemy użyć gipsu szpachlowego CEKOL

GS-100 lub, jeśli ubytki są duże, zapra-

wy wyrównującej CEKOL ZW-04. 

Do uzupełniania większych ubyt-

ków polecamy CEKOL ZW-04. To za-

prawa cementowa, która jest mrozo-

i wodoodporna z przeznaczeniem do

stosowania wewnątrz i na zewnątrz bu-

dynków. CEKOL ZW-04 jest produk-

tem wydajnym, łatwym i wygodnym

w użyciu, absolutnie nieszkodliwym

i w bardzo przystępnej cenie.  

Cena netto: 

CEKOL ZW-04 25 kg/ok. 11,90 zł

CEKOL GS-100 stanowi doskonały

podkład pod farby i tapety. Może być

stosowany wyłącznie wewnątrz po-

mieszczeń. To sucha mieszanka gipsu

syntetycznego, najwyższej jakości wy-

pełniaczy i dodatków modyfikujących,

opóźniających wiązanie,  uplastycznia-

jących oraz zapewniających doskonałą

przyczepność do podłoża. 

CEKOL GS-100 jest produktem

ekologicznym, nietoksycznym i łatwym

w stosowaniu. Stanowi podkład pod wy-

konywanie gładzi szpachlowej za pomo-

cą produktów CEKOL GS-200 lub

CEKOL C-45. 

Cena netto: 

CEKOL GS-100 op. 20 kg/ok. 14,99 zł

Szpachlowanie 

Do przygotowywania ścian i sufi-

tów wewnątrz budynków przed malo-

waniem, tapetowaniem można użyć

gładzi szpachlowej CEKOL GS-200

lub białej masy szpachlowej CEKOL

C-45. Masy te umożliwiają wykonanie

bardzo gładkich płaszczyzn. 

CEKOL GS-200 jest suchą mie-

szanką gipsu syntetycznego, wypełnia-

czy mineralnych i szerokiej gamy do-

datków uszlachetniających, modyfiku-

jących, opóźniających wiązanie oraz

zapewniających doskonałą przyczep-
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szpachle i gładzie CEKOL

kompleksowe przygotowanie

ŚCIANY przed malowaniem
Jedną z ostatnich czynności prac wykończeniowych jest malowanie ścian i sufitów. Malowanie nie jest prostą

czynnością, choć może na taką wygląda. Wymaga od fachowca wiedzy na temat doboru farby jak również

właściwego przygotowania podłoża, od czego w ogromnej mierze zależy efekt końcowy prac.   

Poniżej kilka produktów, których znajomość przyczyni się do właściwego przygotowania podłoża 

przed malowaniem.
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ność do podłoża.  CEKOL GS-200 jest

produktem ekologicznym, nietoksycz-

nym i łatwym w stosowaniu. Dzięki

optymalnym parametrom wytrzymało-

ściowym CEKOL GS-200 jest łatwy

w obróbce.

Cena netto: 

CEKOL GS-200 10 kg/9,89 zł

CEKOL C-45 jest suchą mieszanką

wyprodukowaną na bazie najwyższej

klasy gipsu naturalnego oraz szerokiej

gamy dodatków uszlachetniających, mo-

dyfikujących, uplastyczniających, opóź-

niających wiązanie i zapewniających do-

skonałą przyczepność do podłoża (gip-

sowego, ceglanego, betonowego, gazobe-

tonowego). 

CEKOL C-45 jest doskonałym pod-

kładem pod farby emulsyjne i akrylowe.

Biała barwa pozwala na ograniczenie

ilości wymalowań dla uzyskania

pełnego efektu barwnego. Stanowi

doskonały podkład pod tapety. Jest

produktem nietoksycznym w uży-

ciu i podczas eksploatacji, wykona-

nym w całości z naturalnych kom-

ponentów. CEKOL C-45 nie żółk-

nie pod wpływem światła.

Cena netto: 

CEKOL C-45 10 kg/ok. 19,99 zł

Gładkie ściany od ręki, czyli

tynkowanie ręczne i maszy-

nowe

CEKOL TR-49 jest gipsową

zaprawą przeznaczoną do ręczne-

go wykonywania jednowarstwo-

wych wypraw tynkarskich w po-

mieszczeniach suchych o wilgotności

względnej powietrza do 70%. CEKOL

TR-49 może być stosowany na podło-

żach z gipsu, betonu, betonu komórko-

wego, cegły ceramicznej i wapienno-

piaskowej. 

CEKOL TR-49 jest suchą mieszan-

ką gipsu, wypełniaczy mineralnych

i najnowszej generacji dodatków mo-

dyfikujących, nadających zaprawie do-

skonałą plastyczność i przyczepność

do podłoża. Dodatek kruszywa lekkie-

go sprawia, że właściwości termoizola-

cyjne zaprawy są dużo lepsze niż za-

prawy cementowo-wapiennej. CEKOL

TR-49  umożliwia uzyskanie wysokiej

wydajności robót tynkarskich. Jest ła-

twy do rozprowadzenia i gładzenia.

Cena netto: 

CEKOL TR49 30 kg/ok. 21,20 zł

CEKOL TLG-48 jest gipsową za-

prawą przeznaczoną do maszynowego

lub ręcznego wykonywania wypraw

tynkarskich w pomieszczeniach su-

chych o wilgotności względnej powie-

trza do 70%. CEKOL TLG-48 może

być stosowany na podłożach z gipsu,

betonu, betonu komórkowego, cegły

ceramicznej i wapienno-piaskowej.

CEKOL TLG-48 można również na-

kładać ręcznie. 

CEKOL TLG-48 jest suchą mieszan-

ką gipsu, wypełniaczy mineralnych i naj-

nowszej generacji dodatków modyfikują-

cych, nadających zaprawie doskonałą pla-

styczność i przyczepność do podłoża. Do-

datek kruszywa lekkiego sprawia, że właś-

ciwości termoizolacyjne zaprawy są dużo

lepsze niż zaprawy cementowo-wapien-

nej. CEKOL TLG-48 umożliwia uzys-

kanie wysokiej wydajności robót tyn-

karskich. Jest łatwy do rozprowadzenia

i gładzenia.

Cena netto: 

CEKOL TLG-48 30 kg/ok. 20 zł

Spoinowanie płyt kartonowo-

gipsowych

Do spoinowania płyt kartonowo-

gipsowych i gipsowych bez konieczno-

ści stosowania taśmy wzmacniającej

należy użyć masy

CEKOL C-40.

CEKOL C-40 ma

zastosowanie rów-

nież przy uzupeł-

nianiu pęknięć

i rys powstałych na

powierzchni ścian

i sufitów. 

Dzięki zastoso-

waniu szerokiej

gamy dodatków

CEKOL C-40 jest

produktem o pod-

wyższonej wytrzy-

małości i elastycz-

ności, co pozwala

na rezygnację 

z użycia taśmy.

CEKOL C-40 na-

leży stosować wyłącznie wewnątrz bu-

dynków. Szlifowany, po całkowitym

wyschnięciu, odpowiednio dobranym

papierem ściernym lub siatką z poli-

węglanu, daje idealnie gładką po-

wierzchnię.

Cena netto: 

CEKOL C-40 op. 5 kg/ok. 16,80 zł

CEDAT Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 19 

80-298 Gdańsk

tel. 058 768 21 24, faks 058 768 21 40

www.cekol.pl
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