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Domy w których mieszkamy maj  za za-

danie zapewni  nam wygodne i przy-

jemne, a przede wszystkim bezpieczne

warunki klimatyczne, niezale nie od te-

go, co dzieje si  z pogod  na zewn trz.

Od systemu docieple  oczekujemy za-

bezpieczenia jak najbardziej stabilnej

temperatury i wilgotno ci powietrza

i mo liwie najni szego poziomu ha asu

w pomieszczeniach. Oczywi cie w spo-

sób trwa y i bezawaryjny. Wa ne jest

tak e, by mocowanie systemu nie na-

str cza o zbyt wielu trudno ci wyko-

nawcy i by o mo liwe do przeprowadze-

nia w jak najkrótszym czasie. Wszystkie

te warunki mog  by  spe nione, je li

zdecydujemy si  na zakup systemu Ce-

resit Premium. Dzi ki nowoczesnym

materia om o unikalnych w a ciwo-

ciach wchodz cym w jego sk ad, praca

z systemem jest atwa a efekty – buduj -

ce! Szczególne znaczenie dla funkcjono-

wania systemów BSO Ceresit Premium

ma  rynkowa nowo  – zaprawa klejo-

wo-szpachlowa Ceresit CT 87 „2w1”. Jej

u ycie mo e skróci  czas  trwania prac

dociepleniowych nawet o 2 dni! Wszyst-

ko dzi ki unikalnym w a ciwo ciom,

dzi ki którym praca przebiega szybciej

a efekt jest znacznie lepszy ni  przy

u yciu standardowych zapraw. 

DO WE NY, DO STYROPIA-
NU, DO GRUNTOWANIA
Ceresit CT 87 to bia a, elastyczna, za-

prawa klejowo – szpachlowa. Jest jedn

z nielicznych na rynku zapraw uniwer-

salnych – przeznaczon  zarówno do mo-

cowania we ny jak i styropianu oraz wy-

konywania na nich cienkiej warstwy

zbrojonej siatk  z w ókna szklanego.

Ogromn  zalet  Ceresit CT 87 jest fakt,

e jej u ycie eliminuje konieczno

gruntowania farb  gruntuj c  przed na-

o eniem tynku. Jest to mo liwe dzi ki

zawartym w jej sk adzie modyfikato-

rom, które zmniejszaj  jej nasi kliwo

a zwi kszaj  elastyczno  i przyczep-

no  nak adanego pó niej tynku.

EKONOMICZNA, 
ODPORNA, WYTRZYMA A
W specjalnie skomponowanej recepturze

zaprawy znajduj  si  tak e lekkie wype -

niacze, dzi ki którym, po zarobieniu za-

prawy wod , otrzymujemy wi cej gotowej

masy ni  z tradycyjnej zaprawy szpachlo-

wej. Dzi ki temu zaprawa Ceresit CT 87

ma mniejsze zu ycie (tylko 3 kg/m2) dla

warstwy zbrojonej przy odpowiednio

przygotowanej powierzchni warstwy izo-

lacyjnej. Posiada tak e znacznie wy sz

odporno  na uderzenia mechaniczne,

pora enia biologiczne i zanieczyszczenia

oraz niekorzystne wp ywy klimatyczne –

takie jak gwa towne zmiany temperatur,

czy du a rozpi to  mi dzy temperatura-

mi letnimi i zimowymi. 

ATWA W MIESZANIU
I NAK ADANIU
Lekkie wype niacze w sk adzie sprawiaj

tak e, e nowa zaprawa ma bardziej pla-

styczn  konsystencj , dzi ki czemu praca

z ni  jest l ejsza i wygodniejsza. atwo si

j  miesza, a poniewa

ma mniejsz  g sto

i lepko  ni  inne za-

prawy, równie  nak a-

da i rozprowadza. Bar-

dziej „przyjazna” kon-

systencja oznacza rów-

nie atwiejsze zatapia-

nie siatki. W parze

z nisk nasi kliwo ci

idzie tak e atwo  na-

k adanie tynku na warstw  zbrojon .

U ywaj c systemu z Ceresit CT 87 oszcz -

dzamy tak e na masie tynkarskiej – przy

jej nak adaniu straty materia u s  na-

prawd  niewielkie.

www.ceresit.pl

infolinia 0800 120 241

PREZENTACJA

Ka dy dom ma swój niepowtarzalny klimat. O charakter wn trz

i rodzinn  atmosfer    mo emy zadba  sami. Trosk  o przyjemne i bez-

pieczne warunki klimatyczne – optymaln  temperatur  i wilgotno  –

zostawmy specjali cie. Systemy Ceresit Premium VWS i Premium WM

zapewni  naszemu lokum trwa  i skuteczn  izolacyjno  ciepln .

Dzi ki temu „ciep y dom” przestanie by  wy cznie sloganem a horren-

dalne rachunki za ogrzewanie b d  mog y odej  w niepami .

Docieplanie bez gruntowania
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