
126
Dombudujemy2 0 0 5 11−12

S z p a c h l e  i  g ł a d z i e  C E K O L

G³adka jak œciana
Sposobów na gładką ścianę jest wiele.

Jednym z najprostszych i niedrogich (oko-

ło 1 zł/kg) jest zastosowanie gładzi szpa-

chlowej CEKOL GS-200. 1 To idealny

materiał do przygotowania ścian i sufitów

wewnątrz budynków przed malowaniem

i tapetowaniem. Zaprawa jest tak łatwa

w użyciu, że gładkie powierzchnie może

przygotować wprawny majsterkowicz.

Zdaniem Sylwii Schulz, spec. ds. marke-

tingu firmy Cedat klienci cenią ten pro-

dukt właśnie ze względu na łatwość jego

obróbki. Nanosi się go warstwą o grubości

1-5 mm i przy pomocy narzędzi tynkar-

skich rozprowadza po powierzchni. Zapra-

wa powinna być stosowana wewnątrz po-

mieszczeń suchych - na podłożach betono-

wych, z cegły, gazobetonu, bloczkach, pły-

tach i bloczkach gipsowych oraz płytach

kartonowo-gipsowych. 

Fantazja nie zna granic
Jednak, oprócz gładzi i ściany pod tzw.

linijkę, klienci cenią sobie ciekawą formę,

która wyróżni ich wnętrze od innych.

W grupie produktów, z użyciem których

można uzyskać powłokę idealnie gładką,

ale także o wyraźnej strukturze jest

CEKOL C-45. Dzięki białemu kolorowi

stanowi on świetny podkład pod farby

emulsyjne i akrylowe, co pozwala na

ograniczenie ilości wymalowań koniecz-

nych do osiągnięcia żądanego przez nas

efektu kolorystycznego. Dodatkowo

gładki tynk gipsowy CEKOL C-45 nie

żółknie pod wpływem światła. Użytkow-

nicy cenią ten produkt za uniwersalność –

potwierdza Sylwia Schulz – ale także za

praktycznie nieograniczoną możliwość krea-

cji, która zależy od wyobraźni wykonawcy.

W zależności od wyboru narzędzi wyko-

nawca może uzyskać „nową” fakturę na

ścianie. (2, 3, 4) 

2 CEKOL C-45 i wyobraźnia wykonawcy stwa-

rzają nieograniczone możliwości kształtowania

powierzchni ścian i sufitów. Można uzyskać po-

wierzchnię gładką, filcowaną lub strukturalną,

spełniając upodobania każdego. Ta faktura dają-

ca efekt „ściany antycznej” uzyskana została

przy pomocy pacy gładkiej. Farba nałożona na

wyschniętą powierzchnię podkreśla fakturę.

3 Zaprawa CEKOL C-45 jest bardzo plastyczna,

przy pomocy wałka można uzyskać taki efekt.

Potem wystarczy tylko na wyschniętą fakturę

nałożyć farbę.  

Wygl¹d i sposób wykoñczenia œcian to jeden z wa¿niejszych elementów nadaj¹cych
estetykê naszym wnêtrzom. Jeszcze kilkanaœcie lat temu na polskim

rynku nie by³o praktycznie ¿adnych materia³ów do wyrównania i wyg³adzania œcian. 
Obecnie wycekolowana œciana, zw³aszcza w budynkach nowych, stanowi standard. 

1. Gładź szpachlowa CEKOL GS-200 to idealny

materiał do przygotowania ścian i sufitów 

wewnątrz budynków przed malowaniem i tape-

towaniem. 

ŚCIANA
zmienn¹ jest...
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Zaprawa CEKOL C-45 jest przezna-

czona do prac renowacyjnych jak i wykoń-

czeniowych wewnątrz budynków, szpa-

chlowania całych ścian i płyt gipsowo –

kartonowych. Tynk gipsowy Cekol C-45

bazuje na naturalnym materiale – najwyż-

szej jakości gipsie oraz szerokiej gamie do-

datków uszlachetniających, które opóźnia-

ją wiązanie i zapewniają doskonałą przy-

czepność do podłoża. Zaprawa powinna

być stosowana wewnątrz pomieszczeń su-

chych – na podłożach betonowych, z cegły,

gazobetonu, bloczkach keramzytobetono-

wych, płytach i bloczkach gipsowych oraz

płytach drewnopochodnych. 

Stara œciana nie musi byæ
gorsza
Wiele domów wybudowanych zgodnie

z technologiami obowiązującymi w latach

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych do tej

pory ma nierówne, porowate powierzchnie

wewnątrz mieszkań. Decydując się na

zmianę wystroju wnętrz warto zadbać

wcześniej o prawidłowe wyrównanie pod-

łoża ścian np. przy pomocy gipsu szpachlo-

wego CEKOL GS-100 (5, 6, 7).  Zapra-

wa idealna do uzupełniania ubytków czy

pęknięć, czyli przeznaczona do ścian, które

mają już parę lat za sobą lub na skutek wa-

dliwej konstrukcji budynku osiadają. Je-

sienno-zimowa pora sprzyja tego typu pra-

com, które nie są skomplikowane, a zdzia-

łać mogą cuda. Rozrobioną masę, która

przybiera konsystencję masła, nakładamy

równą warstwą 1-10 mm za pomocą szpa-

chelki plastikowej lub ze stali nierdzewnej.

Naniesioną warstwę wyrównujemy pacą.

Zaprawa GS-100 jest bardzo plastyczna -

drobne wykończeniowe korekty możliwe

są nawet po wstępnym stwardnieniu masy.

Ważne jest, aby temperatura otoczenia pod-

czas wykonywania prac i kilka dni po ich

zakończeniu wynosiła co najmniej 5°C.

Gips szpachlowy może być stosowany wy-

łącznie wewnątrz pomieszczeń i stanowi

dobry podkład pod wykonanie gładzi szpa-

chlowej za pomocą produktów CEKOL

GS-200 lub CEKOL C-45.  

Iwona Bolt

Cedat Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdańsk

tel. (58) 768 21 24, faks (58) 768 21 40

www.cekol.pl

4 Biała barwa zaprawy CEKOL C-45 pozwala

na ograniczoną ilość wymalowań koniecznych

do osiągnięcia żądanego przez nas efektu kolo-

rystycznego. 

5. Gips szpachlowy CEKOL GS-100 pozwoli

ścianie „po przejściach” powrócić do mło-

dzieńczego wyglądu. Zaprawa przeznaczona

do uzupełniania ubytków, pęknięć w podłożach

mineralnych, wyrównywania ścian i sufitów. 

6 Powierzchnię, którą chcemy wyrównać czy uzupełnić przy pomocy gipsu szpachlowego CEKOL

GS-100 musimy  dokładnie oczyścić ze wszystkich pozostałości, czyli starych złuszczających się

farb, brudu i kurzu

7. Naprawianą powierzchnię należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80
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