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Prezentacja firmowa

Gotowa masa szpachlowa
CEKOL A-45 finisz jest gotow  szpachlów-

k  dekoracyjn  na bazie dyspersji akrylowej 

oraz naturalnych najwy szej jako ci wype -

niaczy. S u y do wyrównywania i szpachlo-

wania powierzchni przed malo-

waniem, a tak e do uzyskania 

pow ok o charakterze dekoracyj-

nym. Mo na j  stosowa  jedynie 

wewn trz budynków na pod o ach 

betonowych, gipsowych, p ytach 

kartonowo-gipsowych, wysezono-

wanych tradycyjnych tynkach 

cementowo-wapiennych. Nadaje 

si  do nak adania r cznego i ma-

szynowego. Warto te  zauwa y ,

e CEKOL A-45 finisz, jako masa 

gotowa bezpo rednio do u y-

cia, nie wymaga  wst pnych przy-

gotowa  – nie trzeba jej miesza

z wod , w zwi zku z czym nie 

ma obaw, e zostanie wymieszana 

w nieodpowiednich proporcjach 

i nie b dzie mia a odpowiedniej 

konsystencji. Dodatkowo, je li nie 

zu yjemy ca ego wiaderka, za-

wsze mo emy je szczelnie zamkn

i przechowa  do nast pnego remontu. 

Cekolujemy!!!
Bia  mas CEKOL A-45 finisz nak ada si  za 

pomoc  pacy ze stali nierdzewnej lub plastiko-

wej. Najlepszy efekt dekoracyjny uzyskuje si ,

nak adaj c równ , ci g  warstw  o grubo ci 

od 1 do 3 mm. Ewentualne zabrudzenia nale y

czy ci  na bie co, u ywaj c szmatki i wody. 

Najwygodniej jest nak ada  jednorazowo ca

powierzchni . Oprócz powierzchni g adkich 

mo na uzyska  tak e pow oki o charakterze 

dekoracyjnym. Konsystencja szpachlówki po-

zwala na uzyskanie na cianie dowolnej tek-

stury. Wzór faktury uzale niony jest od narz -

dzi, które zostan  u yte. Narz dzia u ywane 

w trakcie aplikacji nale y czy ci  pod bie c

wod  bezpo rednio po zako czeniu prac. Czas 

wysychania produktu uzale niony jest od gru-

bo ci na o onej warstwy i warunków w oto-

czenia (wilgotno , temperatura). W tempera-

turze 22°C±2 i wilgotno ci 30% szpachlówka 

o grubo ci 1–2 mm wysycha oko o 6 godzin. 

Po wyschni ciu ewentualne drobne nierówno-

ci masy mo na przeszlifowa

drobnym papierem ciernym lub 

siatk . Wyschni ta szpachlówka 

nie ó knie pod wp ywem wia-

t a oraz nadaje si  do malowania 

wszystkimi rodzajami farb.

CEKOL C-45
– produkt w koronie
Kolejnym produktem, przezna-

czonym do wyg adzania cian 

jest g ad CEKOL C-45.  Jest ona 

such , bia  g adzi  wyproduko-

wan  na bazie najwy szej klasy 

gipsu naturalnego oraz szerokiej 

gamy dodatków uszlachetniaj -

cych, modyfikuj cych, uplastycz-

niaj cych, opó niaj cych wi za-

nie i zapewniaj cych doskona

przyczepno  do pod o a (gipso-

wego, ceglanego, betonowego, ga-

zobetonowego itp.). CEKOL C-45 jest do-

skona ym podk adem pod farby emulsyjne 

i akrylowe. Bia a barwa pozwala na ogranicze-

nie ilo ci wymalowa  dla uzyskania pe nego 

efektu barwnego. Stanowi równie  doskona-

y podk ad pod tapety. Jest produktem nie-

toksycznym w u yciu i podczas eksploatacji, 

wykonanym w ca o ci z naturalnych kompo-

nentów. Nadaje si  tak e do renowacji starych 

tynków, tynkowania ca ych cian, szpachlowa-

nia p yt kartonowo-gipsowych (do spoinowa-

nia i uzupe niania rys i p kni  zaleca si  sto-

sowanie masy CEKOL C-40). G ad  szpachlowa 

CEKOL C-45 umo liwia wykonanie bardzo 

g adkich p aszczyzn oraz dowolnych faktur.

Nak adamy g ad
G ad  jest gotowa do u ycia bezpo rednio po 

wymieszaniu z wod  w odpowiednich propor-

cjach. Za pomoc  pacy ze stali nierdzewnej lub 

plastikowej nak adamy j  na powierzchni ,

a nast pnie równo rozprowadzamy (nale y pa-

mi ta  o uprzednim w a ciwym przygotowa-

niu powierzchni i jej zagruntowaniu emulsj

CEKOL DL-80). W razie konieczno ci nak ada-

my drug , wyrównuj c  warstw . W przy-

padku nak adania kilku warstw g adzi nale-

y szczególn  uwag  zwróci  na stan czysto ci 

powierzchni przed nak adaniem kolejnej war-

stwy. Po szlifowaniu pozosta y na powierzch-

ni py  nale y dok adnie usun , najlepiej za po-

moc  wilgotnej, dok adnie wyci ni tej z wody 

szmatki lub g bki (tak jak kurz z mebli). W celu 

poprawienia przyczepno ci poszczególnych 

warstw przed na o eniem ka dej kolejnej po-

wierzchni  nale y zagruntowa  emulsj  grun-

tuj c CEKOL DL-80. Po zwi zaniu dokonuje-

my ewentualnej ostatecznej korekty, szlifuj c

powierzchni  odpowiedni  siatk  lub papie-

rem.
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Wyg adzenie cian wewn trznych przy u yciu bia ych g adzi szpachlowych 

jest wci  jednym z najcz stszych sposobów przygotowania ich przed 

malowaniem lub tapetowaniem. Firma CEDAT, producent chemii budow-

lanej marki CEKOL, ma w swojej ofercie kilka produktów ci le przezna-

czonych do tych prac, cz sto zwanych po prostu cekolowaniem.

ciana dobrze wycekolowana
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