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Szpachlówki i tynki

ŚCIANY,  OKŁADZINY,  SUCHA  ZABUDOWA

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: hurtowa przez sieć dystrybutorów oraz sieć hipermarketów budow-
lanych
Okres przydatności: do 12 miesięcy (pod warunkiem przechowywania w po-
mieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach)
Aprobaty i certyfikaty: wszystkie produkty posiadają Atest PZH; CEKOL
C-35 spełnia wymagania PN-EN 998-1 OC CSII W2, AT-15-4983/2001, AT-15-
5831/2003; CEKOL C-40 spełnia wymagania EN 13963 Typ 4B; CEKOL C-45
spełnia wymagania PN-EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu; CEKOL GS-20
spełnia wymagania EN 14496; CEKOL GS-100 spełnia wymagania PN-EN 13279-1
B1/20/2 Tynk gipsowy; CEKOL GS-200 spełnia wymagania PN-EN 13279-1
B2/20/2 Tynk na bazie gipsu

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia, realizacja nietypowych zamówień, transport
Pozostała oferta: zaprawy klejące, gipsowe, cementowe, tynki, wylewki, emulsje,
systemy ociepleń

CEKOL TLG-48 – do maszynowego lub ręcznego wykonywania wypraw tynkar-
skich w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej powietrza do 70%, może
być stosowana na podłożach z gipsu, betonu, betonu komórkowego, cegły cera-
micznej i wapienno-piaskowej
CEKOL TR-49 – do ręcznego wykonywania jednowarstwowych wypraw tynkarskich
w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej powietrza do 70%, może być
stosowana na podłożach z gipsu, betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicz-
nej i wapienno-piaskowej
CEKOL C-35 – do wygładzania, wyrównywania i uszlachetniania zewnętrznych ścian
budynków (elewacji); może być również stosowany wewnątrz pomieszczeń, a szcze-
gólnie w pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. łazienki, sauny, chłodnie); umoż-
liwia wykonanie gładkich powierzchni
CEKOL C-40 – do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych bez konieczności sto-
sowania taśmy wzmacniającej; również do uzupełniania pęknięć i rys powstałych
na powierzchni ścian i sufitów

CEKOL C-45 – do przygotowywania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed ma-
lowaniem, tapetowaniem itp., stosowany również do renowacji starych tynków, tyn-
kowania całych ścian, szpachlowania płyt kartonowo-gipsowych (do spoinowania 
i uzupełniania rys i pęknięć zaleca się stosowanie masy CEKOL C-40); umożliwia
wykonanie bardzo gładkich płaszczyzn
CEKOL GS-100 – może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń: do uzu-
pełniania ubytków, pęknięć w podłożach mineralnych, szpachlowania i wyrówny-
wania ścian i sufitów, jako podkład pod farby i tapety
CEKOL GS-200 – do przygotowania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed ma-
lowaniem oraz tapetowaniem; umożliwia wykonanie gładkich powierzchni
Postać handlowa: suchy proszek w workach papierowych z wkładką PE, do zmie-
szania z wodą
Temperatura wykonywania prac [°C]: od +5 do +25

NAZWA
WYDAJNOŚĆ

[kg/m2]*

GRUBOŚĆ
WARSTWY

[mm]

CZAS ZUŻYCIA
ZAPRAWY

[min]
CECHY SZCZEGÓLNE

CEKOL TLG-48 9*

do 10 ok. 2 h
zaprawy o doskonałej plastyczności i przyczepności do podłoża, dodatek kruszywa lekkiego sprawia, że właściwości termoizolacyjne

zapraw są dużo lepsze niż zapraw cementowo-wapiennych; umożliwiają uzyskanie wysokiej wydajności robót tynkarskich; łatwe do
rozprowadzenia i gładzeniaCEKOL TR-49 10*

CEKOL C-35 1,5 1 do 5 3 do 4 h produkt szczególnie polecany do pomieszczeń o dużej wilgotności (np. łazienki, sauny, chłodnie); umożliwia wykonanie gładkich
płaszczyzn; nie żółknie pod wpływem światła i warunków atmosferycznych

CEKOL C-40 1 kg na 7 metrów
biężących spoin – 30 umożliwia spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych bez użycia taśmy; zawiera włókna celulozowe

CEKOL C-45 1,5 1 do 5 45
produkt na bazie najwyższej klasy gipsu naturalnego; umożliwia wykonywanie bardzo gładkich płaszczyzn, nie żółknie pod wpływem
światła; doskonały jako podkład pod farby emulsyjne, akrylowe i tapety; biała barwa pozwala na ograniczenie ilości wymalowań dla

uzyskania pełnego efektu barwnego 

CEKOL GS-100
1,5

1 do 10
60

stanowi doskonały podkład pod farby i tapety, polecany do uzupełniania ubytków, pęknięć w podłożach mineralnych, szpachlowania
i wyrównywania ścian i sufitów

CEKOL GS-200 1 do 5 dzięki optymalnym parametrom wytrzymałościowym produkt łatwy w obróbce, służy do przygotowywania ścian i sufitów wewnątrz
budynków przed malowaniem i tapetowaniem
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