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PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA



Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą wyrobów marki 
CEKOL. Mamy nadzieję, że nasze produkty spełnią Państwa oczekiwania 
i będą służyły we wszelkich pracach remontowych oraz budowlanych. Nie 
ustajemy w rozwĳ aniu i udoskonalaniu naszej oferty. Dokładamy wszelkich 
starań, aby nasze wyroby były niezawodne oraz zawsze kojarzyły się z 
gwarancją najwyższej jakości. W tym celu zatrudniamy wykwalifi kowa-
ną kadrę specjalistów oraz posiadamy doskonale wyposażone pracownie 
kontroli jakości w każdym zakładzie oraz laboratorium naukowo-badawcze. 

Wszystkie etapy produkcji są skrupulatnie kontrolowane, zarówno 
surowce oraz składniki, jak i gotowy już produkt. Do produkcji naszych 
wyrobów stosujemy najwyższej klasy komponenty. Produkty marki CEKOL 
poddawane są systematycznym badaniom bieżącym w oddziałowych 
pracowniach kontroli jakości oraz długoterminowym testom w laboratorium 
centralnym. Proces produkcji jest wielokrotnie sprawdzany i poddawany 
kontroli, co pozwala na utrzymanie stałej, wysokiej jakości wyrobów. 

W fi rmie został wdrożony system zarządzania jakością, a nasze wyroby 
były wielokrotnie nagradzane zarówno przez konsumentów, jak i instytucje. 
Wszelkie podejmowane działania mają na celu zapewnienie najwyższej 
jakości naszych produktów oraz satysfakcji kupujących. Jakość wyrobów 
oraz zaufanie i zadowolenie naszych klientów jest dla nas najważniejsze.

Dziękujemy bardzo za to ogromne zaufanie i docenienie naszej marki oraz 
zachęcamy serdecznie do korzystania z naszych produktów.

                                                                      mgr inż. Anna Gutek 
Dyrektor Kontroli Jakości
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ZAPRAWY
KLEJĄCE

01

BARDZO WAŻNY JEST WYBÓR
 ODPOWIEDNIEJ ZAPRAWY KLEJĄCEJ

 NIE WSZYSTKIE ZAPRAWY KLEJĄCE
 NADAJĄ SIĘ DO KAŻDEGO TYPU

 ZASTOSOWAŃ I KAŻDEGO 
RODZAJU OKŁADZIN.

STANDARD DO CERAMIKI 
Do płytek ceramicznych proponujemy użyć zaprawy 
CEKOL C-09. Niniejszy produkt jest mrozo- i wodood-
porną zaprawą klejącą o podstawowych parametrach 
i standardowej przyczepności do podłoży mineralnych.

NAJLEPSZY DO GRESU 
Nieco inaczej jest z płytkami gresowymi, ponieważ 
te wymagają użycia elastycznych zapraw klejących. 
Do ich układania należy więc zastosować np. CEKOL 
C-10. Jest to elastyczna zaprawa klejąca do przykleja-
nia płytek ceramicznych, kamiennych i gresowych do 
podłoży mineralnych. Produkt nadaje się również do 
wykorzystania przy ogrzewaniu podłogowym.

COŚ SPECJALNEGO NA TRUDNE WARUNKI 
W przypadku przyklejania płytek na tarasach czy bal-
konach dobrze jest zastosować specjalną zaprawę kle-
jącą, polecaną do tego typu zastosowań. Do przykle-
jania okładzin ceramicznych na tarasach i balkonach 
należy więc zastosować CEKOL CS-12. Dzięki staran-
nie dobranej recepturze i unikalnym dodatkom mo-
dyfi kującym, zaprawa ma zwiększoną przyczepność 
do podłoża i wydłużony czas otwarty. Jednocześnie 
zawiera ona odpowiednio dobraną ilość środków hy-
drofobizujących i charakteryzuje się bardzo małą na-
siąkliwością wodną, co oznacza, że w określonym 
czasie, w  porównaniu ze zwykłą zaprawą budowla-
ną, wchłania znikomą ilość wody.

KLEIMY KLINKIER 
Podczas przyklejania płytek klinkierowych również 
musimy zastosować specjalną zaprawę, która nie 
tylko uzyska odpowiednią przyczepność do mate-
riału tego typu, ale także zabezpieczy przed powsta-
waniem wykwitów. Wysolenia na płytkach klinkiero-
wych są bowiem bardzo częstym problemem. Za-
stosowanie zaprawy klejącej CEKOL K-7, o specjalnie 
dobranej recepturze, trwale zabezpieczy płytki przed 
tym problemem. 

WYDOBYĆ PIĘKNO MARMURU 
Do przyklejania płyt marmurowych i kamiennych za-
lecamy CEKOL C-14 – białą, elastyczną zaprawę kle-
jącą. Można ją stosować zarówno na zewnątrz, jak 
i wewnątrz budynków, a także przy ogrzewaniu pod-
łogowym.
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UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące (np. gazobeton) należy zagruntować emulsją 

gruntującą CEKOL DL-80. 
2. Zniszczone posadzki, rampy i inne podłoża o znacznych ubytkach 

i uszkodzeniach lub z innych powodów wymagające wyrównania i wy-
poziomowania należy wyrównać wylewką samoniwelującą CEKOL L-01 
lub zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04.

3. W przypadku użycia płytek wysoko nasiąkliwych, nanieść dodatkową 
cienką warstwę zaprawy klejącej na spodnią stronę płytki.

4. Przy zastosowaniu na zewnątrz, płytki należy kleić ciągłą warstwą, na-
nosząc klej zarówno na podłoże oraz na spodnią stronę płytki.

doskonała przyczepność

na podłoża mineralne

C-09 ZASTOSOWANIE: CEKOL C-09 stosuje się do przyklejania 
płytek ceramicznych i kamiennych do cegły, betonu, tynków 
cementowych i cementowo-wapiennych, łączenia elemen-
tów budowlanych np. cegieł. Zaprawa CEKOL C-09 nada-
je się do wyrównywania powierzchni i szpachlowania. Moż-
na ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawę 
należy stosować na całej powierzchni podłoża.  
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL C-09 jest mrozoodporną i wodood-
porną zaprawą klejącą o dobrej przyczepności do podło-
ża. Jest produktem niezawodnym, wydajnym, łatwym i bar-
dzo wygodnym w użyciu, nietoksycznym w trakcie użycia 
i eksploatacji. Zaprawa CEKOL C-09 może być stosowa-
na w każdego rodzaju budynkach mieszkalnych i użytecz-
ności publicznej (np. szpitale, żłobki, przedszkola, zakłady 
zbiorowego żywienia itp.)
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, 
zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarn-
ka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane 
z podłożem należy usunąć. Płytki przeznaczone do klejenia 
należy dokładnie odkurzyć i oczyścić z wszelkich nalotów. 
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do odmierzo-
nej ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jedno-
litej, gęstej masy, stosując 0,20 do 0,25 litra wody na 1 kg 
suchego proszku. Następnie odczekać ok. 3 minut i jesz-
cze raz dokładnie wymieszać. Zaprawę nanosić na przy-
gotowane podłoże równą warstwą 3 do 5 mm. Naniesio-
ną warstwę wyrównać kielnią lub zębatą szpachelką (sta-
lową nierdzewną lub plastikową). Przyklejanie płytek nale-
ży wykonać w czasie do 20 minut od nałożenia zaprawy na 
podłoże. Po przyklejeniu płytek w ciągu 10 minut można 
jeszcze dokonać zmiany ich położenia. Czas zużycia kle-
ju od chwili zmieszania z wodą wynosi około 3 godzin. Po 
ok. 24 godzinach można przystąpić do spoinowania przy-
klejonych płytek. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Zaprawa klejąca 
o doskonałej przyczepności do podłoża
opakowania:

5 kg

25 kg

KLEJENIE PŁYTEK CERAMICZNYCH 
I KAMIENNYCH DO PODŁOŻY MINERALNYCH

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 12004 typ C1

Przyczepność początkowa: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 0,5 N/mm²

Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas otwarty: 20 minut 

Czas korygowania płytek:  10 minut 

Czas zużycia zaprawy:  około 3 godziny 

Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 180C 

Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm

Grubość warstwy: 3 do 5 mm 

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C 

Reakcja na ogień: A1/A1fl 

Produkt posiada: Atest PZH
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UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące (np. gazobeton) należy zagruntować emulsją 

gruntującą CEKOL DL-80. 
2. Zniszczone posadzki, rampy i inne podłoża o znacznych ubytkach 

i uszkodzeniach lub z innych powodów wymagające wyrównania i wy-
poziomowania należy wyrównać wylewką samoniwelującą CEKOL L-01 
lub zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04.

3. W przypadku użycia płytek wysoko nasiąkliwych, płytek gresowych oraz 
płytek o dużych rozmiarach nanieść dodatkową cienką warstwę zapra-
wy klejącej na spodnią stronę płytki. 

4. W przypadku zastosowań niestandardowych oraz klejenia na zewnątrz 
należy nanieść klej ciągłą warstwą zarówno na podłoże jak i spodnią 
stronę płytek.

C-10ZASTOSOWANIE: CEKOL C-10 stosuje się do przyklejania 
płytek ceramicznych, gresowych i kamiennych do cegły, 
betonu, gazobetonu, bloczków keramzytowych, tynków 
cementowych, cementowo-wapiennych, płyt i bloczków 
gipsowych oraz do łączenia elementów budowlanych np. 
cegieł. Zaprawa CEKOL C-10 nadaje się do wyrównywania 
powierzchni i szpachlowania. Odpowiednia do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawę należy stoso-
wać na całej powierzchni podłoża. CEKOL C-10 można sto-
sować do klejenia płytek na powierzchnie podgrzewane. 
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL C-10 jest elastyczną, mrozood-
porną i wodoodporną zaprawą klejącą do glazury, tera-
koty, gresu i mozaiki kamiennej, na powierzchnie typowe 
i podgrzewane. CEKOL C-10 jest produktem nietoksycz-
nym w trakcie użycia i podczas eksploatacji. Jest niezawod-
ny, wydajny, łatwy i bardzo wygodny w użyciu, absolutnie 
nieszkodliwy. Zaprawa CEKOL C-10 może być stosowana 
w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicz-
nej (np. szpitale, żłobki, kuchnie, łazienki itp.). 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, 
zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarn-
ka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane 
z podłożem należy usunąć. Płytki przeznaczone do klejenia 
należy dokładnie odkurzyć i oczyścić z wszelkich nalotów. 
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do odmierzo-
nej ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jedno-
litej, gęstej masy, stosując 0,20 do 0,25 litra wody na 1 kg 
suchego proszku. Następnie odczekać ok. 3 minut i jesz-
cze raz dokładnie wymieszać. Zaprawę nanosić na przy-
gotowane podłoże równą warstwą 3 do 5 mm. Naniesioną 
warstwę wyrównać kielnią lub zębatą szpachelką (stalową 
nierdzewną lub plastikową). Przyklejanie płytek należy wy-
konać w czasie do 20 minut od nałożenia zaprawy na pod-
łoże. Po przyklejeniu płytek w ciągu 10 minut można jesz-
cze dokonać zmiany ich położenia. Czas zużycia kleju od 
chwili zmieszania z wodą wynosi około 3 godziny. Po ok. 
24 godzinach można przystąpić do spoinowania przykle-
jonych płytek. W przypadku powierzchni podgrzewanych 
przed przyklejeniem płytek należy wyłączyć ogrzewanie. 
Włączenie może nastąpić po upływie, co najmniej 7 dni.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

opakowania:

5 kg

25 kg

Elastyczna zaprawa klejąca do gresu 
na powierzchnie podgrzewane i typowe 

KLEJENIE PŁYTEK CERAMICZNYCH
GRESOWYCH I KAMIENNYCH 
DO PODŁOŻY MINERALNYCH

NA POWIERZCHNIE 
PODGRZEWANE

DANE TECHNICZNE
Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 12004 typ C1T

Przyczepność początkowa: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 0,5 N/mm²

Spływ: ≤ 0,5 mm

Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas otwarty: 20 minut 

Czas korygowania płytek:  10 minut 

Czas zużycia zaprawy:  około 3 godziny 

Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 180C 

Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm

Grubość warstwy: 3 do 5 mm 

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C 

Reakcja na ogień: A1/A1fl 

Produkt posiada: Atest PZH

na powierzchnie typowe i podgrzewane
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UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące (np. gazobeton) należy zagruntować emulsją 

gruntującą CEKOL DL-80. 
2. Zniszczone posadzki, rampy i inne podłoża o znacznych ubytkach 

i uszkodzeniach lub z innych powodów wymagające wyrównania i wy-
poziomowania należy wyrównać wylewką samoniwelującą 

    CEKOL L-01 lub zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04.
3. W przypadku użycia płytek wysoko nasiąkliwych, gresowych oraz pły-

tek o dużych rozmiarach nanieść dodatkową cienką warstwę zaprawy 
klejącej na spodnią stronę płytki .

4. W przypadku zastosowań niestandardowych oraz klejenia na zewnątrz 
należy nanieść klej ciągłą warstwą zarówno na podłoże jak i spodnią 
stronę płytek.

wysokoelastyczna

klejenie nowych płytek na stare

C-11 ZASTOSOWANIE: CEKOL C-11 stosuje się do przyklejania 
płytek gresowych, ceramicznych, kamiennych i szklanych 
oraz wełny mineralnej do podłoży betonowych, cegły, ga-
zobetonu, bloczków keramzytowych, płyt i bloczków gipso-
wych, stabilnych podłoży drewnopochodnych i konstrukcji 
stalowych. Za pomocą CEKOL C-11 można kleić nową gla-
zurę na starą bez konieczności skuwania. Zaprawę można 
stosować również do powierzchni podgrzewanych, wyrów-
nywania i szpachlowania.  
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL C-11 jest wysokoelastyczną, mro-
zo- i wodoodporną oraz odporną na podgrzewanie za-
prawą klejącą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz bu-
dynków. Jest produktem wydajnym, praktycznym, łatwym 
w użyciu, nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eks-
ploatacji. Zaprawa CEKOL C-11 może być stosowana w po-
mieszczeniach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej 
(np. żłobki, przedszkola, szpitale, zakłady zbiorowego ży-
wienia, magazyny, chłodnie itp.). 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, 
zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarn-
ka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane 
z podłożem należy usunąć. Płytki przeznaczone do klejenia 
należy dokładnie odkurzyć i oczyścić z wszelkich nalotów. 
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do odmierzo-
nej ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jedno-
litej, gęstej masy, stosując 0,20 do 0,25 litra wody na 1 kg 
suchego proszku. Następnie odczekać ok. 3 minut i jesz-
cze raz dokładnie wymieszać. Zaprawę nanosić na przy-
gotowane podłoże równą warstwą 3 do 5 mm. Naniesio-
ną warstwę wyrównać kielnią lub zębatą szpachelką (sta-
lową nierdzewną lub plastikową). Przyklejanie płytek nale-
ży wykonać w czasie do 20 minut od rozprowadzenia kleju 
na podłożu. Po przyklejeniu płytek w ciągu 10 minut moż-
na jeszcze dokonać zmiany ich położenia. Czas zużycia 
kleju od chwili zmieszania z wodą wynosi około 3 godzi-
ny. Po ok. 24 godzinach można przystąpić do spoinowa-
nia przyklejonych płytek. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Wysokoelastyczna zaprawa klejąca mrozo- i wodoodporna
opakowania:

5 kg

25 kg

KLEJENIE PŁYTEK CERAMICZNYCH, 
GRESOWYCH I KAMIENNYCH DO PODŁOŻY 

MINERALNYCH ORAZ NA POWIERZCHNIE 
PODGRZEWANE. KLEJENIE NOWEJ GLAZURY NA STARĄ

 

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 12004 typ C2E

Przyczepność początkowa: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 1 N/mm²

Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas otwarty: 30 minut 

Czas korygowania płytek:  10 minut 

Czas zużycia zaprawy:  około 3 godziny 

Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 180C 

Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm

Grubość warstwy: 3 do 5 mm 

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C 

Reakcja na ogień: A1/A1fl 

Produkt posiada: Atest PZH



opakowania:

5 kg

25 kg

KLEJENIE OKŁADZIN CERAMICZNYCH  
W BASENACH I FONTANNACH ORAZ 

NA BALKONACH I TARASACH

ZAPRAWY KLEJĄCE / 7

UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące (np. gazobeton) należy zagruntować emulsją 

gruntującą CEKOL DL-80. 
2. Zniszczone posadzki, rampy i inne podłoża o znacznych ubytkach 

i uszkodzeniach lub z innych powodów wymagające wyrównania i wy-
poziomowania należy wyrównać wylewką samoniwelującą CEKOL L-01 
lub zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04.

3. W przypadku użycia płytek wysoko nasiąkliwych, gresowych oraz pły-
tek o dużych rozmiarach, nanieść cienką warstwę zaprawy klejącej na 
spodnią stronę płytki.

4. W przypadku zastosowań niestandardowych oraz klejenia na zewnątrz 
należy nanieść klej ciągłą warstwą zarówno na podłoże jak i spodnią 
stronę płytek.

CS-12ZASTOSOWANIE: CEKOL CS-12 dzięki specjalnym dodat-
kom hydrofobizującym jest szczególnie polecany do przy-
klejania okładzin ceramicznych w basenach, fontannach, 
na balkonach i tarasach. Można go również stosować do 
przyklejania płytek ceramicznych, gresowych, kamiennych, 
szklanych oraz wełny mineralnej, elementów styropiano-
wych do podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu, blocz-
ków keramzytowych, płyt i bloczków gipsowych oraz stabil-
nych podłoży drewnopochodnych. W celu podwyższenia 
szczelności zaprawę należy stosować na całej powierzch-
ni podłoża. CEKOL CS-12 można stosować również do po-
wierzchni podgrzewanych, wyrównywania i szpachlowania. 
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL CS-12 jest wysokoelastyczną, nie-
nasiąkliwą, wodo- i mrozoodporną oraz odporną na pod-
grzewanie zaprawą klejącą do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz budynków. Jest produktem wydajnym, praktycz-
nym, łatwym w użyciu. Jest nietoksyczny w użyciu i pod-
czas eksploatacji. CEKOL CS-12 może być stosowany 
w pomieszczeniach mieszkalnych oraz użyteczności pu-
blicznej (np. żłobki, przedszkola, szpitale, zakłady zbioro-
wego żywienia, magazyny, chłodnie itp.). 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, 
zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarn-
ka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane 
z podłożem należy usunąć. Płytki przeznaczone do klejenia 
należy dokładnie odkurzyć i oczyścić z wszelkich nalotów. 
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do zimnej 
wody w proporcji 0,20 do 0,25 litra wody na 1 kg suche-
go proszku i dokładnie wymieszać do uzyskania jednoli-
tej, gęstej masy. Następnie odczekać ok. 3 minut i jeszcze 
raz dokładnie wymieszać. Zaprawę nanosić na przygoto-
wane podłoże równą warstwą 3 do 5 mm. Naniesioną war-
stwę wyrównać kielnią lub zębatą szpachelką (stalową nie-
rdzewną lub plastikową). W przypadku klejenia na tarasach 
lub miejscach narażonych na podciekanie wodą klej nale-
ży stosować na całej powierzchni podłoża klejąc okładzi-
nę metodą dwustronną, tak, aby przestrzeń pod płytą była 
w 100 % wypełniona klejem. Płytki przyklejać w czasie do 
20 minut od nałożenia kleju na podłoże. Położenie płytek 
można korygować w czasie do 10 minut od ich przykleje-
nia. Czas zużycia kleju od chwili zmieszania z wodą wyno-
si około 3 godziny. Po ok. 24 godzinach można przystąpić 
do spoinowania przyklejonych płytek. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

do miejsc o podwyższonej wilgotności

Specjalna wysokoelastyczna 
zaprawa klejąca mrozoodporna

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 12004 typ C2E

Przyczepność początkowa: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 1 N/mm²

Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas otwarty: 30 minut 

Czas korygowania płytek:  10 minut 

Czas zużycia zaprawy:  około 3 godziny 

Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 180C 

Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm

Grubość warstwy: 3 do 5 mm 

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C 

Reakcja na ogień: A1/A1fl 

Produkt posiada: Atest PZH
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UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące (np. gazobeton) należy zagruntować emulsją 

gruntującą CEKOL DL-80. 
2. Zniszczone posadzki, rampy i inne podłoża o znacznych ubytkach 

i uszkodzeniach lub z innych powodów wymagające wyrównania i wy-
poziomowania należy wyrównać wylewką samoniwelującą CEKOL L-01 
lub zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04.

3. W przypadku użycia płytek wysoko nasiąkliwych, gresowych oraz pły-
tek o dużych rozmiarach, nanieść cienką warstwę zaprawy klejącej na 
spodnią stronę płytki.

4. W przypadku zastosowań niestandardowych oraz klejenia na zewnątrz 
należy nanieść klej ciągłą warstwą zarówno na podłoże jak i spodnią 
stronę płytek.

do przyklejania marmuru

biała barwa zaprawy

C-14 ZASTOSOWANIE: CEKOL C-14 stosuje się do przyklejania 
płyt marmurowych, granitowych, kamiennych do cegły, be-
tonu, gazobetonu, bloczków keramzytowych, tynków ce-
mentowych, cementowo-wapiennych. CEKOL C-14 nada-
je się również do przyklejania płytek ceramicznych, gre-
sowych, na powierzchniach typowych i podgrzewanych, 
wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz do wyrównywania 
i szpachlowania.
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL C-14 jest suchą mieszanką wyso-
kiej jakości białego cementu, białych wypełniaczy mineral-
nych oraz środków modyfi kujących zapewniających dobrą 
przyczepność oraz dużą odporność na spływanie. Może 
być stosowany w każdego rodzaju budynkach mieszkal-
nych i użyteczności publicznej. CEKOL C-14 jest elastycz-
ną, mrozo- i wodoodporną oraz odporną na podgrzewa-
nie zaprawą klejącą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Zaprawa może być stosowana w pomieszcze-
niach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, 
zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarn-
ka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiąza-
ne z podłożem należy usunąć. Podłoża silnie chłonące 
(np. gazobeton) zaleca się zagruntować emulsją gruntują-
cą CEKOL DL-80. W przypadku nierówności posadzek za-
lecamy wylewkę samoniwelującą CEKOL L-01 lub zapra-
wę wyrównującą CEKOL ZW-04. 
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do odmie-
rzonej ilości zimnej wody i dokładnie wymieszać do uzy-
skania jednolitej, gęstej masy, stosując 0,20 do 0,25 litra 
wody na 1 kg suchego proszku. Następnie odczekać ok. 
3 minut i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Zaprawę na-
nieść na przygotowane podłoże równą warstwą o grubo-
ści ok. 3 do 5 mm. Naniesioną warstwę wyrównać kielnią 
lub zębatą szpachlą. Układać płyty dokładnie dociskając. 
W przypadku klejenia na tarasach lub miejscach narażo-
nych na podciekanie wodą klej należy stosować na całej 
powierzchni podłoża klejąc okładzinę metodą dwustron-
ną, tak, aby przestrzeń pod płytą była w 100 % wypełnio-
na klejem. Płytki należy przyklejać w czasie do 20 minut 
od nałożenia zaprawy na podłoże. Położenie płytek moż-
na korygować w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. 
Po ok. 24 godzinach można spoinować przyklejone płytki.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach. 

Biała elastyczna zaprawa klejąca do marmuru
opakowania:

5 kg

25 kg

KLEJENIE PŁYT MARMUROWYCH I KAMIENNYCH 
ORAZ CERAMICZNYCH 

DO PODŁOŻY MINERALNYCH, 
NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE.

DANE TECHNICZNE
Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 12004 typ C2T

Przyczepność początkowa: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 1 N/mm²

Spływ: ≤ 0,5 mm

Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas otwarty: 20 minut 

Czas korygowania płytek:  10 minut 

Czas zużycia zaprawy:  około 3 godziny 

Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 180C 

Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm

Grubość warstwy: 3 do 5 mm 

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C 

Reakcja na ogień: A1/A1fl 

Produkt posiada: Atest PZH



opakowania:

5 kg

25 kg

KLEJENIE KLINKIERU, PŁYTEK ELEWACYJNYCH 
I CERAMICZNYCH, ZARÓWNO Z KAMIENIA 

NATURALNEGO I SZTUCZNEGO
DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ 

ORAZ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW

ZAPRAWY KLEJĄCE / 9

UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące (np. gazobeton) należy zagruntować emulsją 

gruntującą CEKOL DL-80. 
2. Zniszczone posadzki, rampy i inne podłoża o znacznych ubytkach 

i uszkodzeniach lub z innych powodów wymagające wyrównania i wy-
poziomowania należy wyrównać wylewką samoniwelującą CEKOL L-01 
lub zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04.

3. W przypadku zastosowań niestandardowych oraz klejenia na zewnątrz 
należy nanieść klej ciągłą warstwą zarówno na podłoże jak i spodnią 
stronę płytek.

K-7ZASTOSOWANIE: CEKOL K-7 przeznaczony jest do przy-
klejania elementów klinkierowych, płytek elewacyjnych, ce-
ramicznych, klinkierowych, z kamienia naturalnego i sztucz-
nego. Zaprawę CEKOL K-7 należy stosować na całej po-
wierzchni podłoża. 
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL K-7 jest mrozoodporną i wodood-
porną zaprawą klejącą do stosowania wewnątrz i na ze-
wnątrz budynków. CEKOL K-7 jest suchą mieszanką spe-
cjalnie dobranych składników zabezpieczających przed 
powstawaniem wykwitów. CEKOL K-7 nie zawiera wapna. 
Zaprawa może być stosowana w pomieszczeniach miesz-
kalnych oraz użyteczności publicznej. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czy-
ste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Luźno przyle-
gające fragmenty tynku oraz warstwy farb należy usunąć. 
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do czystej, 
zimnej wody w proporcjach 0,18 do 0,20 litra wody na 1 kg 
suchego proszku i dokładnie wymieszać do uzyskania jed-
nolitej,  gęstej masy. Następnie odczekać ok. 3 minut i jesz-
cze raz dokładnie wymieszać. Zaprawę nanosić na pod-
łoże równą warstwą o grubości 3 do 10 mm. Naniesioną 
warstwę wyrównać kielnią lub szpachlą. Przyklejanie płytek 
należy wykonać w czasie do 20 minut od rozprowadzenia 
kleju na podłoże. Czas zużycia zaprawy wynosi około 1,5 
godziny. W trakcie stosowania zaprawę klejącą należy za-
bezpieczyć przed zbyt silnym nasłonecznieniem, wiatrem 
lub deszczem. Technika klejenia na zewnątrz musi zapew-
niać 100% wypełnienia pod płytką. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach. 

doskonale się rozprowadza

zabepiecza przed 
powstawaniem wykwitów

Specjalna mrozoodporna zaprawa klejąca do klinkieru

DANE TECHNICZNE
Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 12004 typ C2T

Przyczepność początkowa: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 1 N/mm²

Spływ: ≤ 0,5 mm

Proporcje mieszanki: 0,18 do 0,20 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas otwarty: 20 minut 

Czas korygowania płytek:  10 minut 

Czas zużycia zaprawy:  około 1,5 godziny 

Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 180C 

Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm

Grubość warstwy: 3 do 10 mm 

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C 

Reakcja na ogień: A1/A1fl 

Produkt posiada: Atest PZH



TYNKI
02
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DOBÓR ODPOWIEDNIEGO 
RODZAJU TYNKU UZALEŻNIONY 

JEST OD RODZAJU I MIEJSCA 
PROWADZONYCH PRAC. MOŻNA 

WYBRAĆ ODPOWIEDNI MATERIAŁ 
SPOŚRÓD TYNKÓW GIPSOWYCH, 

CEMENTOWO-WAPIENNYCH 
ORAZ  CEMENTOWO-

POLIMEROWYCH. PROPONUJEMY 
TYNKI DO NAKŁADANIA 

RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO.

TYNKI GIPSOWE
Tynki gipsowe przeznaczone są do wykonywania 
wypraw tynkarskich wyłącznie wewnątrz budynków, 
w pomieszczeniach suchych o wilgotności do 70%. 
W pierwszej kolejności narzuca się tynk na stropy, 
później na ściany. Lekki tynk gipsowy maszynowy 
CEKOL TLG-48 można nakładać maszynowo za po-
mocą agregatu tynkarskiego, co znacznie ułatwia 
i skraca czas pracy. Oprócz tynków gipsowych ma-
szynowych, są też tynki gipsowe do nakładania ręcz-
nego - Lekki ręczny tynk gipsowy o podwyższonej 
przyczepności CEKOL TR-49. Tynki ręczne zaleca-
ne są do tynkowania glifów okiennych wewnątrz po-
mieszczeń, osadzania profi li czy tynkowania niewiel-
kich powierzchni. 

TYNKI CEMENTOWE
Do wykonania cienkowarstwowych wypraw tynkar-
skich oraz uszlachetniania zewnętrznych ścian bu-
dynków polecamy CEKOL C-35 BARANEK. Tynki ce-
mentowo-wapienne, takie jak, CEKOL ZT-02 i CEKOL 
ZT-08 służą do wykonywania tynków tradycyjnych we-
wnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. CEKOL ZT-02 to 
cementowo-wapienny tynk maszynowy. Doskonale 
sprawdza się w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności, takich jak łazienki, pralnie, piwnice, ga-
raże, pomieszczenia techniczne. Tradycyjny tynk ce-
mentowo – wapienny można układać w grubszych 
warstwach. CEKOL ZT-08 to lekki cementowo –wa-
pienny tynk maszynowy. Od tradycyjnego tynku ce-
mentowego czy cementowo – wapiennego wyróż-
nia się o około 20% większą wydajnością. Dzięki za-
stosowaniu specjalnych lekkich wypełniaczy również 
właściwości termoizolacyjne są dużo lepsze. W tech-
nologii wykonywania tynków cementowych, nie moż-
na zapomnieć o obrzutce. CEKOL OBRZUTKA CE-
MENTOWA jest produktem służącym do przygotowa-
nia podłoży pod maszynowe lub ręczne wykonywa-
nie tynków tradycyjnych. 

CEKOL TR-49

CEKOL TLG-48

CEKOL C-35 BARANEK

CEKOL ZT-02

CEKOL ZT-08

CEKOL OBRZUTKA
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super gładka powierzchnia

aplikacja ręczna

TR-49 ZASTOSOWANIE: CEKOL TR-49 jest gipsową zaprawą 
przeznaczoną do ręcznego wykonywania jednowarstwo-
wych wypraw tynkarskich w pomieszczeniach suchych 
o wilgotności względnej powietrza do 70%. CEKOL TR-49 
może być stosowany na podłożach z gipsu, betonu, betonu 
komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej. 
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL TR-49 jest suchą mieszanką gipsu, 
wypełniaczy mineralnych i najnowszej generacji dodatków 
modyfi kujących, nadających zaprawie doskonałą pla-
styczność i przyczepność do podłoża. Dodatek kruszywa 
lekkiego sprawia, że właściwości termoizolacyjne zaprawy 
są dużo lepsze niż zaprawy cementowo-wapiennej. CEKOL 
TR-49  umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności robót tyn-
karskich. Jest łatwy do rozprowadzenia i gładzenia. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, 
zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby emulsyjne, 
olejne, klejowe oraz luźne ziarnka piasku i tynku należy 
usunąć. Części stalowe zabezpieczyć przed korozyj-
nym działaniem gipsu np. nałożyć antykorozyjne powłoki 
malarskie. Podłoża silnie chłonące (np. gazobeton) oraz 
nierównomiernie chłonne (np. cegła silikatowa lub cera-
miczna) należy zagruntować gruntem tynkarskim CEKOL 
GT-86 rozcieńczonym w zależności od chłonności podłoża 
od 1:2 do 1:4. Powierzchnie gładkie i stropy należy zagrun-
tować preparatem CEKOL GS-83 Kontakt. 
WYKONANIE: W celu przygotowania tynku CEKOL TR-49 
zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości 
wody w proporcji ok. 0,55 l wody na 1 kg suchej mieszanki 
i dokładnie wymieszać mieszadłem mechanicznym. CEKOL 
TR-49 nakładać ręcznie równą warstwą na wcześniej przy-
gotowane podłoże. Na sufi ty tynk nakładać wyłącznie jed-
nowarstwowo, o grubości warstwy maksymalnie do 15 mm.  
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Lekki ręczny tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności
opakowania:

10 kg

25 kg

RĘCZNE WYKONYWANIE GIPSOWYCH 
JEDNOWARSTWOWYCH WYPRAW 

TYNKARSKICH

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 13279-1 B5/20/2
Lekki ręczny tynk na bazie gipsu

Proporcje mieszanki: około 14,0 l wody na worek 25 kg

Czas pracy: około 2 h

Wydajność: w zależności od grubości warstwy, orientacyjnie 10 kg/ 
m² przy warstwie 10 mm; 1 kg to około 1 litr zaprawy 

Grubość warstwy: od 3 do 30 mm

Początek wiązania: ≥ 60 min

Wytrzymałość na zginanie:  ≥ 1 N/mm²  

Wytrzymałość na ściskanie:  ≥ 3 N/mm² 

Przyczepność do podłoża:   ≥ 0,3 N/mm²

Reakcja na ogień: A1

Wysychanie: w zależności od grubości nałożonej warstwy, wilgotności 
pomieszczenia, temperatury i wentylacji 

Zaprawa posiada:  Atest PZH

UWAGI: 
Nie wolno tynkować powierzchni zamarzniętych. 
Nie tynkować świeżych powierzchni betonowych.

Na sufi ty tynk nakładać wyłącznie jednowarstwowo, o grubości warstwy 

maksymalnie do 15 mm.

WYKONANIE TYNKU W KOLEJNOŚCI:
 Zagruntowanie podłoża 
 Zamocowanie profi li (jeśli są stosowane) 
 Naniesienie tynku 
 Wstępne wyrównanie łatą aluminiową 
Po częściowym stwardnieniu tynku wyprowadzenie powierzchni i kątów 
 W końcowej fazie twardnienia tynku zroszenie powierzchni wodą 

w postaci mg ły, zatarcie pacą gąbkową w celu wyciągnięcia 
„mleczka”, a następnie wygładzenie pacą metalową nierdzewną 

 Prace należy wykonywać w temperaturze + 5ºC do + 25ºC  



opakowania:

30 kg

Silos

MASZYNOWE LUB RĘCZNE 
WYKONYWANIE GIPSOWYCH WYPRAW 

TYNKARSKICH
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TLG-48ZASTOSOWANIE: CEKOL TLG-48 jest gipsową zaprawą 
przeznaczoną do maszynowego lub ręcznego wykony-
wania wypraw tynkarskich w pomieszczeniach suchych 
o wilgotności względnej powietrza 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 nakładać ręcznie.
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL TLG-48 jest suchą mieszanką 
gipsu, wypełniaczy mineralnych i najnowszej generacji do-
datków modyfi kujących, nadających zaprawie doskonałą 
plastyczność i przyczepność do podłoża. Dodatek kruszy-
wa lekkiego sprawia, że właściwości termoizolacyjne za-
prawy są dużo lepsze niż zaprawy cementowo-wapiennej. 
CEKOL TLG-48 umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności 
robót tynkarskich. Jest łatwy do rozprowadzenia i gładzenia. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, 
zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby emulsyjne, 
olejne, klejowe oraz luźne ziarnka piasku i tynku należy 
usunąć. Części stalowe zabezpieczyć przed korozyjnym 
działaniem gipsu np. nałożyć antykorozyjne powłoki ma-
larskie. Podłoża silnie chłonące (np. gazobeton) oraz nie-
równomiernie chłonne (np. cegła silikatowa lub ceramicz-
na) należy zagruntować gruntem tynkarskim CEKOL GT-86 
rozcieńczonym w zależności od chłonności podłoża od 1:2 
do 1:4. Powierzchnie gładkie i stropy należy zagruntować 
preparatem CEKOL GS-83- Kontakt.
WYKONANIE: Zaprawę nakładać za pomocą agregatu tyn-
karskiego. Ilość wody należy ustalić doświadczalnie w za-
leżności od grubości nakładanej warstwy, rodzaju podło-
ża i typu agregatu tynkarskiego. Zaprawę o odpowiedniej 
konsystencji natryskiwać na podłoże poziomymi pasami 
zachodzącymi na siebie. Tynk na ścianę nakładać rozpo-
czynając od góry. CEKOL TLG-48 można również stoso-
wać bez użycia agregatu tynkarskiego. W celu przygoto-
wania tynku zawartość opakowania wsypać do odmierzo-
nej ilości wody w proporcji ok. 0,6 l wody na 1 kg suchej 
mieszanki i dokładnie wymieszać mieszadłem mecha-
nicznym. Na sufi ty, tynk należy nakładać wyłącznie jedno-
warstwowo, o grubości warstwy maksymalnie do 15 mm. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach. .

wysoka wydajność robót tynkarskich

Lekki tynk gipsowy maszynowy

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 13279-1 B5/50/2
Lekki maszynowy tynk na bazie gipsu

Proporcje mieszanki: około 18,0 l wody na worek 30 kg

Czas pracy: około 3h - 4h

Grubość warstwy: około 10 mm

Wydajność: w zależności od grubości warstwy, orientacyjnie 9 kg/ m² 
przy warstwie 10 mm; 1 kg to około 1,1 litr zaprawy 

Początek wiązania: ≥ 60 min

Wytrzymałość na zginanie:  ≥ 1 N/mm²  

Wytrzymałość na ściskanie:  ≥ 2 N/mm² 

Przyczepność do podłoża:   ≥ 0,3 N/mm²

Reakcja na ogień: A1

Wysychanie: w zależności od grubości nałożonej warstwy, wilgotności 
pomieszczenia, temperatury i wentylacji  

Zaprawa posiada:  Atest PZH

UWAGI: 
Nie wolno tynkować powierzchni zamarzniętych. 
Nie tynkować świeżych powierzchni betonowych.
Przerwy w natryskiwaniu nie powinny przekraczać 20 minut. 
W przypadku dłuższych przestojów należy oczyścić węże i agregat.

WYKONANIE TYNKU W KOLEJNOŚCI:
 Zagruntowanie podłoża 
 Zamocowanie profi li (jeśli są stosowane) 
 Naniesienie tynku 
 Wstępne wyrównanie łatą aluminiową 
Po częściowym stwardnieniu tynku wyprowadzenie powierzchni i kątów 
 W końcowej fazie twardnienia tynku zroszenie powierzchni wodą 

w postaci mg ły, zatarcie pacą gąbkową w celu wyciągnięcia 
„mleczka”, a następnie wygładzenie pacą metalową nierdzewną 

 Prace należy wykonywać w temperaturze + 5ºC do + 25ºC  
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UWAGI: 
Tynk nadaje się do aplikacji ręcznej oraz maszynowej, przy użyciu 
odpowiednich urządzeń

uziarnienie do 1,5 lub 2,5 mm

zaprawę nanosić równą warstwą

C-35 BARANEK ZASTOSOWANIE: CEKOL C-35 „BARANEK” jest wyso-
kiej jakości materiałem do uszlachetniania zewnętrznych 
ścian budynków. Może być stosowany również wewnątrz 
pomieszczeń. CEKOL C-35 BARANEK jest przeznaczo-
ny do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkar-
skich. Nadaje się do nakładania ręcznego oraz mecha-
nicznego. Produkt dostępny jest w dwóch granulacjach: 
1,5 mm oraz 2,5 mm.
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL C-35 BARANEK jest suchą mie-
szanką wysokiej jakości białego cementu, białych wypeł-
niaczy mineralnych i środków modyfi kujących, zapewnia-
jących doskonałą urabialność i przyczepność do podło-
ży mineralnych. Nie zawiera składników toksycznych, ani 
podatnych na żółknięcie pod wpływem światła i warunków 
atmosferycznych. CEKOL C-35 BARANEK jest doskona-
łym podkładem pod farby mineralne, silikonowe, silikato-
we i akrylowe. Biała barwa pozwala na ograniczenie ilości 
wymalowań dla uzyskania pełnego efektu barwnego. Za-
prawa CEKOL C-35 BARANEK jest wodoodporna i mrozo-
odporna. CEKOL C-35 BARANEK polecany jest, jako war-
stwa zewnętrzna w systemach ociepleń BSO. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Zaprawa posiada doskonałą 
przyczepność do podłoży betonowych, z cegły, gazobeto-
nu, bloczków keramzytowych, płyt i bloczków gipsowych. 
Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od za-
tłuszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie 
warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć.
Uwaga: Podłoża silnie chłonące wodę (np. gazobeton) za-
gruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. Przed stoso-
waniem na warstwie zbrojącej w systemach BSO zaleca 
się zastosowanie preparatu gruntującego CEKOL GB-87.
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do odmie-
rzonej ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jed-
nolitej, gęstej masy, stosując 0,16 do 0,20 litra wody na 1 
kg suchego proszku. Zaprawa jest gotowa do użycia bez-
pośrednio po wymieszaniu i utrzymuje swoje właściwości 
przez ok. 2 godziny. Zaprawę nanosić na przygotowane 
podłoże równą warstwą o grubości największego ziarna. 
Warstwę wyrównać pacą i dowolnie fakturować za pomo-
cą kielni, pacy lub innych narzędzi. W przypadku gęstnie-
nia masy ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając 
wody. Warstwę świeżego tynku należy chronić przed desz-
czem i nadmiernym wysychaniem. Malowanie można prze-
prowadzić po całkowitym stwardnieniu i wyschnięciu tynku. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach. 

Biały tynk elewacyjny
opakowania:

25 kg
WYKONYWANIE CIENKOWARSTWO-

WYCH WYPRAW TYNKARSKICH 
O STRUKTURZE „BARANKA”

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 998-1 OC CSII W2

Proporcje mieszanki: 0,16 do 0,20 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy: około 2 h

Wydajność: BARANEK 1,5 mm - 2,3 kg/m² 
BARANEK 2,5 mm - 3,5 kg/m² 

Temperatura wykonywania prac: + 50C do + 250C

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 4 N/mm2 

Absorpcja wody: c ≤ 0,20 kg/m2•min0,5

Produkt posiada: Atest PZH



opakowania:

25 kg

Silos

MASZYNOWE WYKONYWANIE 
TYNKÓW TRADYCYJNYCH 

CEMENTOWO-WAPIENNYCH
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UWAGI:  
1. Tynk w trakcie nakładania chronić przez bezpośrednim nasłonecznieniem.
2. Jako warstwę podkładową należy zastosować 
    OBRZUTKĘ CEMENTOWĄ CEKOL.

ZT-02ZASTOSOWANIE: CEKOL ZT-02 stosuje się do maszyno-
wego wykonywania tynków tradycyjnych na podłożach 
murowanych z cegły, betonu, gazobetonu, keramzytobe-
tonu oraz innych podłożach mineralnych. Do stosowania 
na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, jako wyprawa tyn-
karska w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, ła-
zienkach, garażach oraz jako podkład pod tynki szlachet-
ne. CEKOL ZT-02 można również nakładać ręcznie. Gru-
bość warstwy 5 ÷ 20 mm.   
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL ZT-02 jest wydajnym, praktycz-
nym w użyciu produktem. Jest mieszanką cementu, od-
powiednio dobranych wypełniaczy i dodatków modyfi ku-
jących. Charakteryzuje się łatwością w nakładaniu, dobrą 
przyczepnością. Po stwardnieniu jest mrozo- i wodoodpor-
ny. Typ zaprawy GP CS II W1. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia do tynkowa-
nia powinna zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do 
podłoża, być trwała, sztywna i nie zmieniać wymiarów. Po-
winna być także równa, aby nie zachodziła potrzeba zbyt-
niego pogrubiania warstwy tynku. Podłoże powinno być 
czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne 
ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwią-
zane z podłożem należy usunąć. Przed nałożeniem tynku 
podłoże należy zwilżyć w zależności od chłonności odpo-
wiednią ilością czystej wody i wykonać obrzutkę za pomo-
cą OBRZUTKI CEMENTOWEJ CEKOL. Przerwa technolo-
giczna pomiędzy obrzutką, a w łaściwą warstwą tynku 
CEKOL ZT-02 powinna wynosić minimum 24 h. 
WYKONANIE: Zaleca się, aby wykonywanie wyprawy tyn-
karskiej przeprowadzić po okresie osiadania, skurczu 
i schnięcia murów. Profi le okienne i drzwiowe należy osa-
dzać za pomocą zaprawy cementowej lub cementowo-wa-
piennej. Tynk nanosi się mechanicznie za pomocą agrega-
tów tynkarskich. Ilość wody należy ustalić doświadczalnie 
w zależności od typu agregatu tynkarskiego i pożądanej 
konsystencji roboczej zaprawy. W przypadku nakładania 
ręcznego zawartość opakowania wsypać do zimnej wody 
w proporcji 4,5 – 5 litra wody na worek 25 kg i dokładnie 
wymieszać najlepiej za pomocą mieszadła mechaniczne-
go. Świeży tynk należy chronić przed niekorzystnymi wa-
runkami atmosferycznymi (silnym wiatrem, deszczem, mro-
zem) oraz zbyt szybkim wysychaniem. CEKOL ZT-02 na-
nosić na przygotowane podłoże jednowarstwowo. Po za-
tarciu tynk wymaga pielęgnacji. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach. 

doskonała przyczepność do podłoża

Cementowo-wapienny tynk maszynowy

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 998-1 GP CSII W1

Proporcje mieszanki:  - nakładanie mechaniczne - w zależności od typu 
agregatu 
- nakładanie ręczne  4,5 do 5,0 l wody na 25 kg 
suchego proszku

Czas obróbki: zależny od rodzaju podłoża i temp.

Wydajność: około 1,7 kg/m2/mm

Minimalna grubość warstwy:  5 mm

Maksymalna grubość warstwy: 20 mm

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2 N/mm2

Przyczepność: ≥ 0,3 N/mm2, FP-b

Absorpcja wody: c ≤ 0,40 kg/m2min0,5

Reakcja na ogień: A1

Temperatura wykonywania prac + 50C do +250C

Produkt posiada: Atest PZH
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UWAGI:  
1. Tynk w trakcie nakładania chronić przez bezpośrednim nasłonecznieniem.
2. Jako warstwę podkładową należy zastosować 
    OBRZUTKĘ CEMENTOWĄ CEKOL.

nanosić jednowarstwowo

grubość warstwy 5÷ 20 mm

ZT-08 ZASTOSOWANIE: CEKOL ZT-08 stosuje się do maszy-
nowego wykonywania tynków tradycyjnych na podło-
żach murowanych z cegły, gazobetonu, keramzytobeto-
nu oraz innych podłożach mineralnych. Do stosowania 
na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, jako wyprawa tyn-
karska w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, ła-
zienkach, garażach oraz jako podkład pod tynki szlachet-
ne.  CEKOL ZT-08 można również nakładać ręcznie. Gru-
bość warstwy 5 ÷ 20 mm. 
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL ZT-08 jest wydajnym, praktycz-
nym w użyciu produktem. Jest mieszanką cementu i wap-
na, kruszywa lekkiego, odpowiednio dobranych wypełnia-
czy i dodatków modyfi kujących. Charakteryzuje się łatwo-
ścią w nakładaniu, dobrą przyczepnością. Po stwardnie-
niu jest mrozo- i wodoodporny oraz posiada właściwości 
termoizolacyjne. Typ zaprawy LW CSII W1. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia do tynkowa-
nia powinna zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do 
podłoża, być trwała, sztywna i nie zmieniać wymiarów. Po-
winna być także równa, aby nie zachodziła potrzeba zbyt-
niego pogrubiania warstwy tynku. Podłoże powinno być 
czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luź-
ne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale nie-
związane z podłożem należy usunąć. Przed nałożeniem 
tynku podłoże należy zwilżyć w zależności od chłonności 
odpowiednią ilością czystej wody i wykonać obrzutkę za 
pomocą OBRZUTKI CEMENTOWEJ CEKOL. Przerwa tech-
nologiczna pomiędzy obrzutką, a właściwą warstwą tynku 
CEKOL ZT-08 powinna wynosić minimum 24 h. Obrzutkę 
przed tynkowaniem należy zwilżyć wodą. 
WYKONANIE: Zaleca się, aby wykonywanie wyprawy tyn-
karskiej przeprowadzić po okresie osiadania, skurczu 
i schnięcia murów. Profi le okienne i drzwiowe należy osa-
dzać za pomocą zaprawy cementowej lub cementowo-wa-
piennej. Tynk nanosi się mechanicznie za pomocą agre-
gatów tynkarskich. Ilość wody należy ustalić doświadczal-
nie w zależności od typu agregatu tynkarskiego i pożąda-
nej konsystencji roboczej zaprawy. W przypadku nak ła-
dania ręcznego zawartość opakowania wsypać do zim-
nej wody w proporcji 6 – 6,5 litra wody na worek 22 kg 
i dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła mecha-
nicznego. CEKOL ZT-08 nanosić na przygotowane pod-
łoże jednowarstwowo. Świeży tynk należy chronić przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silnym wia-
trem, deszczem, mrozem) oraz zbyt szybkim wysychaniem.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach. 

Lekki cementowo-wapienny tynk maszynowy
opakowania:

22 kg

Silos

MASZYNOWE WYKONYWANIE 
LEKKICH TYNKÓW TRADYCYJNYCH

CEMENTOWO-WAPIENNYCH

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 998-1 LW CSII W1

Proporcje mieszanki:  - nakładanie mechaniczne - w zależności od typu 
agregatu 
- nakładanie ręczne 6 do 6,5 l wody na 22 kg 
suchego proszku

Czas obróbki: zależny od rodzaju podłoża i temp.

Wydajność: około 1,1 kg/m2/mm

Minimalna grubość warstwy:  5 mm

Maksymalna grubość warstwy: 20 mm

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2 N/mm2

Przyczepność: ≥ 0,3 N/mm2, FP-b

Absorpcja wody: c ≤ 0,40 kg/m2min0,5

Reakcja na ogień: A1

Temperatura wykonywania prac + 50C do +250C

Produkt posiada: Atest PZH



opakowania:

25 kg
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

POD MASZYNOWE LUB RĘCZNE 
WYKONYWANIE TYNKÓW TRADYCYJNYCH
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UWAGI:  
1. Przed wykonaniem obrzutki, podłoże obfi cie zwilżyć wodą.
2. Unikać powierzchni bezpośrednio nasłonecznionych.

OBRZUTKAZASTOSOWANIE: OBRZUTKĘ CEMENTOWĄ CEKOL stosuje 
się do maszynowego lub ręcznego wykonywania tynków trady-
cyjnych na podłożach murowanych z cegły, betonu, gazobeto-
nu, keramzytobetonu oraz innych podłożach mineralnych. Do 
stosowania, jako obrzutka tynkarska na zewnątrz i wewnątrz bu-
dynków, jako podkład pod tynki cementowe i cementowo – wa-
pienne, szczególnie polecana pod tynki CEKOL ZT-02 i CEKOL 
ZT-08. Grubość warstwy około 5 mm. 
WŁAŚCIWOŚCI: OBRZUTKA CEMENTOWA CEKOL jest suchą 
mieszanką cementu, wapna, odpowiednio dobranych kruszyw 
oraz domieszek. Charakteryzuje się łatwością w nakładaniu, do-
brą przyczepnością. Po stwardnieniu jest mrozo- i wodoodporna. 
Typ zaprawy GP CS IV W1.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia do tynkowania 
powinna zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do pod-
łoża, być trwała, sztywna i nie zmieniać wymiarów. Powin-
na być także równa, aby nie zachodziła potrzeba zbytniego 
pogrubiania warstwy tynku. Podłoże powinno być czyste, 
zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarn-
ka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane 
z podłożem należy usunąć. Po odpowiednim oczyszcze-
niu i przygotowaniu podłoża należy wyznaczyć powierzch-
nię tynku. W przypadku stosowania profi li należy je osa-
dzić na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej. 
Przed nałożeniem tynku podłoże w zależności od chłon-
ności należy zwilżyć odpowiednią ilością czystej wody. 
W przypadku podłoży słabych i mocno chłonnych w celu 
ograniczenia chłonności i wzmocnienia podłoża dopusz-
cza się użycie gruntu tynkarskiego CEKOL GT-86 rozcień-
czonego w zależności od chłonności podłoża.
WYKONANIE: Zaleca się, aby wykonywanie wyprawy tynkar-
skiej przeprowadzić po okresie osiadania, skurczu i schnię-
cia murów. Obrzutkę nanosi się mechanicznie za pomocą 
agregatów tynkarskich lub ręcznie. Ilość wody należy ustalić 
doświadczalnie w zależności od typu agregatu tynkarskie-
go i pożądanej konsystencji roboczej zaprawy. W przypad-
ku nakładania ręcznego zawartość opakowania wsypać do 
zimnej wody w proporcji około 4,5 litra wody na worek 25 kg 
i dokładnie wymieszać. Obrzutkę narzucać na powierzch-
nię w warstwie o grubości ok. 5 mm. Dalsze prace tynkar-
skie należy wykonywać po stwardnieniu obrzutki i jej skro-
pieniu wodą, nie wcześniej niż po 24 h. Świeży tynk należy 
pielęgnować (np. poprzez zraszanie wodą) i chronić przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silnym wia-
trem, deszczem, mrozem) oraz zbyt szybkim wysychaniem.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.  

super przyczepna

Obrzutka cementowa

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 998-1 GP CSIV W1

Wydajność: około 1,8 kg/m2/mm

Temperatura stosowania i podłoża . +5 ÷ +25 oC
Podczas wysychania i dojrzewania tynku temperatura 
nie może być niższa niż +5OC.

Reakcja na ogień: A1

Proporcje mieszanki: - nakładanie mechaniczne-w zależności od typu 
  agregatu
- nakładanie ręczne 4,5 do 5,0 l wody na 25 kg 
  suchego proszku

Absorpcja wody: W1

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 6 N/mm2

Przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2, FP-b

Produkt posiada Atest PZH



CEKOL GM-84

CEKOL MOZAIKA

18 / PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA



SYSTEM
MOZAIKOWY
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SYSTEM MOZAIKOWY 
SKŁADA SIĘ Z GOTOWEJ 

DO UŻYCIA MOZAIKOWEJ POWŁOKI 
DEKORACYJNEJ ORAZ SPECJALNEGO 

PREPARATU GRUNTUJĄCEGO. 
SYSTEM SZCZEGÓLNIE POLECANY 

JEST DO MIEJSC NARAŻONYCH 
NA USZKODZENIA MECHANICZNE. 

WYBÓR TEGO PRODUKTU 
TO GWARANCJA TRWAŁOŚCI 

I ESTETYKI.

TRWAŁA I ESTETYCZNA DEKORACJA ŚCIAN.
Zastosowanie systemu mozaikowego CEKOL daje 
gwarancję wykończenia ścian w sposób trwały i es-
tetyczny. Bogata kolorystyka- 40 wersji kolorystycz-
nych w dwóch rodzajach uziarnienia, daje możliwość 
dużej swobody przy projektowaniu wnętrza i wykoń-
czenia pomieszczeń niebanalnie i oryginalnie. System 
mozaikowy tworzy doskonałą powierzchnię ochron-
ną, zwłaszcza w miejscach narażonych szczegól-
nie na uszkodzenia mechaniczne tj. klatki schodo-
we, pomieszczenia biurowe oraz użyteczności pu-
blicznej. Produkt może być również stosowany na ze-
wnątrz, gdyż jest odporny na działanie czynników at-
mosferycznych i może stanowić piękne wykończenie 
elementów cokołowych, balkonów, balustrad i ogro-
dzeń. W skład systemu mozaikowego wchodzi pre-
parat gruntujący CEKOL GM-84, który służy do przy-
gotowania podłoża przed nakładaniem powłoki deko-
racyjnej, ułatwia jej aplikację oraz poprawia przyczep-
ność, stanowi nieodłączny element CEKOL Mozaiki. 
Mozaikowa powłoka dekoracyjna jest produktem go-
towym do użycia bezpośrednio po otwarciu opako-
wania. To produkt na bazie wodorozcieńczalnej żywi-
cy akrylowej oraz barwionych kruszyw kwarcowych. 
Zastosowanie systemu mozaikowego CEKOL to wy-
godne i proste rozwiązanie na piękne wykończenie 
powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
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UWAGI: 
1. Przed nałożeniem mozaiki podłoże zagruntować preparatem CEKOL GM-84
2. CEKOL Mozaika dostępna w 40 wersjach kolorystycznych, 
    w dwóch rodzajach uziarnienia
3. Na życzenie klienta możemy wykonać dowolny wzór 
    na bazie dostępnych kolorów kruszyw

40 kompozycji kolorystycznych 

odporna na uszkodzenia

MOZAIKA ZASTOSOWANIE: CEKOL Mozaika znajduje szczególne za-
stosowanie w miejscach narażonych na uszkodzenia me-
chaniczne, korytarzach, klatkach schodowych, pomiesz-
czeniach biurowych oraz użyteczności publicznej. Może 
być również stosowana do dekorowania ścian zewnętrz-
nych budynków, szczególnie elementów cokołowych, bal-
konów, balustrad, itp.
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL Mozaika jest gotową do użycia mo-
zaikową powłoką dekoracyjną na bazie wodorozcieńczal-
nej żywicy akrylowej oraz barwionych kruszyw kwarcowych. 
Służy do ręcznego wykonywania powłok o charakterze de-
koracyjno-ochronnym, na podłożach betonowych, gipso-
wych, tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych, pły-
tach gipsowo-kartonowych, oraz na zazbrojonej warstwie 
w systemach ociepleń, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być rów-
ne, czyste, zwarte, wolne od zatłuszczeń. Farby emulsyjne, 
olejne, klejowe oraz luźne ziarenka piasku usunąć. W razie 
potrzeby podłoże należy wyrównać np. zaprawą wyrównują-
cą CEKOL ZW-04 lub CEKOL ZW-05. Świeże tynki cemen-
towo-wapienne oraz gipsowe powinny być wysezonowa-
ne i suche. Podłoże należy zabezpieczyć przed nadmierną 
ilością wilgoci (zaciekanie wód opadowych, kapilarne pod-
ciąganie wód gruntowych). Podłoża o dużej chłonności na-
leży zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80, a na-
stępnie preparatem gruntującym CEKOL GM-84 w kolorze 
dobranym do koloru powłoki dekoracyjnej. Masę przed na-
łożeniem należy przemieszać w celu ujednolicenia konsy-
stencji. Najlepszy efekt strukturalny uzyskuje się nakłada-
jąc tynk na równe podłoże ciągłą warstwą. W razie koniecz-
ności przerwania pracy należy posłużyć się taśmą malar-
ską, wyznaczając określoną powierzchnię do nałożenia.
WYKONANIE: Masę nakładać rozprowadzając wyprawę 
na grubość ziarna. Powłoka nie może być nakładana na 
podłoża zamarznięte, wilgotne, silnie nasłonecznione, pod-
czas deszczu i mgły oraz silnego wiatru. Narzędzia nale-
ży czyścić bezpośrednio po zakończeniu prac, pod bie-
żącą wodą.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w oryginal-
nych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i za-
ciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od prze-
grzania i mrozu. 

Mozaikowa powłoka dekoracyjna
opakowania:

15 kg
DEKOROWANIE ŚCIAN WEWNĄTRZ 
I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW ORAZ 

W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA 
USZKODZENIA MECHANICZNE

DANE TECHNICZNE

Klasyfi kacja wg PN-EN 1062-1: E5 S4

Uziarnienie:  D. 0,8-1,2; 
G. 1,4-2,0;

Wydajność:  D. ok. 3 kg/m2 
G. ok. 5,5 kg/m2

Kolorystyka: kompozycje barwne wg wzornika

Temperatura stosowania:  +5 do +25oC

Czas wstępnego utwardzenia: ok. 24 h (w zależności od temperatury i wilgotności 
może ulegać znacznym zmianom)

Całkowite utwardzenie: ok. 14 dni 

Produkt posiada: Atest PZH
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UWAGI: 
1. CEKOL GM-84 dostępny w 3 wersjach kolorystycznych: 
    BEŻ, BRĄZ, NIEBIESKI
2. W przypadku podłoży o bardzo dużej chłonności zaleca się 
    wcześniejsze użycie emulsji głęboko penetrującej CEKOL DL-80.

GM-84ZASTOSOWANIE: CEKOL GM-84 jest preparatem na bazie 
wodorozcieńczalnej żywicy akrylowej, służącym do przygo-
towania podłoża przed nakładaniem mozaikowej powłoki 
dekoracyjnej CEKOL Mozaika.
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL GM-84 poprawia równomierność 
wiązania oraz polepsza przyczepność nakładanych po-
włok do podłoży trudnych. Można go stosować wewnątrz 
oraz na zewnątrz budynków. Jest nietoksyczny i niepalny. 
Preparat występuje w odmianach kolorystycznych dosto-
sowanych do wzornika. Kolor preparatu należy dopaso-
wać do koloru kruszywa mozaikowej powłoki dekoracyj-
nej. Po wyschnięciu, na podłożu powstaje szorstka, barw-
na powłoka odporna na działanie wody i czynników alka-
licznych, która nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów 
z otoczeniem. W celu optymalizacji barwy preparatu moż-
na go barwić dostępnymi barwnikami w postaci płynnych 
koncentratów pigmentowych lub past.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być oczysz-
czone z luźnych kawałków, drobin, kurzu, elementów nie-
nasiąkliwych takich jak, farby olejne oraz wszelkich ele-
mentów trwale niezwiązanych z podłożem. Powierzchnia 
nie może być zatłuszczona. W przypadku podłoży o bar-
dzo dużej chłonności zaleca się wcześniejsze użycie emul-
sji głęboko penetrującej CEKOL DL-80. 
WYKONANIE: Preparat jest gotowy do użycia. Na przy-
gotowane podłoże nanosić równomiernie pędzlem, wał-
kiem lub aparatem natryskowym. Sąsiadujące elemen-
ty chronić przed zanieczyszczeniem. Ewentualne świeże 
zabrudzenia zmyć wodą. Prace prowadzić w temperatu-
rze + 5oC do + 25 oC.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w oryginal-
nych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i za-
ciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od prze-
grzania i mrozu. 

opakowania:

1,5 kg

5 kg

20 kg

Preparat gruntujący

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA PRZED 
NAKŁADANIEM POWŁOKI DEKORACYJNEJ 

CEKOL MOZAIKA

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:  PN-C-81906:2003

Czas schnięcia:  od 2 do 24 godzin 
(w zależności od temperatury i wilgotności)

Wydajność z 1 kg: od 3 do 4 m2 
(w zależności od chłonności i struktury podłoża)

Temperatura stosowania i podłoża: od +5oC do +25 oC

Produkt posiada: Atest PZH

tworzy szorstką powierzchnię



CEKOL C-45

CEKOL C-35

CEKOL A-45 fi nisz

CEKOL B-45 fi nisz

CEKOL C-45 fi nisz

CEKOL GS-200

CEKOL GS-250

NAJLEPSZYM SPOSOBEM 
WYKOŃCZENIA I DEKORACJI ŚCIAN JEST 

ZASTOSOWANIE GŁADZI. PRODUKTY 
TE SŁUŻĄ DO PRZYGOTOWANIA ŚCIAN 

I SUFITÓW PRZED MALOWANIEM I 
TAPETOWANIEM. UMOŻLIWIAJĄ WYKONANIE 

GŁADKICH POWIERZCHNI ORAZ FAKTUR 
DEKORACYJNYCH. 
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GŁADZIE
04

GRUBOWARSTWOWE WYGŁADZANIE 
POWIERZCHNI
CEKOL C-45 oraz CEKOL C-35. Umożliwiają wykona-
nie białych, równych i doskonale gładkich powierzch-
ni. Mogą być stosowane w grubszej warstwie, CEKOL 
C-45 może być nakładany w jednej warstwie do 10 
mm, a CEKOL C-35 można wyrównywać nierówno-
ści do 5 mm. CEKOL C-45 jest produktem przezna-
czonym do stosowania wyłącznie wewnątrz pomiesz-
czeń, natomiast CEKOL C-35 doskonale sprawdza 
się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, 
zwłaszcza w pomieszczeniach stale narażonych na 
działanie wody i wilgoci. 

CIENKOWARSTWOWE 
WYGŁADZANIE-FINISZOWE ABC
Produkty CEKOL A-45 fi nisz, CEKOL B-45 fi nisz 
i CEKOL C-45 fi nisz przeznaczone są do ostatecz-
nego wygładzania i wyrównywania powierzchni przed 
malowaniem i tapetowaniem. Uzyskana powierzchnia 
jest bardzo gładka i łatwa do pomalowania wszystkimi 
rodzajami farb. Wyroby te można stosować w bardzo 
cienkiej warstwie, do 3 mm, charakteryzują się dosko-
nałą przyczepnością międzywarstwową. 

STANDARDOWE WYKOŃCZENIE
Do wykończenia ścian i sufi tów w sposób ekonomicz-
ny, polecamy gładź szpachlową CEKOL GS-200. Moż-
na również wykończyć pomieszczenia wewnątrz bu-
dynków za pomocą bezpyłowej gładzi szpachlowej 
CEKOL GS-250. 

Receptura gładzi marki CEKOL została opracowana 
w taki sposób, iż doskonale sprawdzają się zarówno 
w aplikacji ręcznej, jak i mechanicznej, z zastosowa-
niem odpowiednich narzędzi oraz agregatów. 
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UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące wodę (np. gazobeton) 
    należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. 
2. W przypadku pomieszczeń stale narażonych na zawilgocenie 
    (np. łazienka) zaleca się stosowanie szpachlówki CEKOL C-35. 
3. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

grubość warstwy 1-10 mm

idealnie biała

C-45 ZASTOSOWANIE: CEKOL C-45 jest doskonałym materia-
łem do przygotowywania ścian i sufi tów wewnątrz budyn-
ków przed malowaniem, tapetowaniem itp. Także do reno-
wacji starych tynków, tynkowania całych ścian, szpachlo-
wania płyt gipsowo-kartonowych (do spoinowania i uzu-
pełniania rys i pęknięć zaleca się stosowanie specjalnej 
zaprawy szpachlowej CEKOL C-40). Masa szpachlowa 
CEKOL C-45 umożliwia wykonanie bardzo gładkich płasz-
czyzn. Dzięki unowocześnionej formule nadaje się do na-
kładania ręcznego oraz maszynowego.
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL C-45 jest suchą mieszanką wy-
produkowaną na bazie najwyższej klasy białego gipsu 
naturalnego, białych wypełniaczy naturalnych oraz szero-
kiej gamy dodatków uszlachetniających, modyfi kujących, 
uplastyczniających, opóźniających wiązanie i zapewniają-
cych doskonałą przyczepność do podłoża (gipsowego, 
ceglanego, betonowego, gazobetonowego). CEKOL C-45 
jest doskonałym podkładem pod farby emulsyjne i akry-
lowe. Biała barwa pozwala na ograniczenie ilości wymalo-
wań dla uzyskania pełnego efektu barwnego. Stanowi do-
skonały podkład pod tapety. Jest produktem nietoksycz-
nym w użyciu i podczas eksploatacji, wykonanym w cało-
ści z naturalnych komponentów. CEKOL C-45 nie żółknie 
pod wpływem światła. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Zaprawa posiada dosko-
nałą przyczepność do podłoży betonowych, z cegły, ga-
zobetonu, bloczków keramzytowych, płyt i bloczków gip-
sowych oraz płyt gipsowo-kartonowych. Podłoże powin-
no być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Far-
by, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwa-
le niezwiązane z podłożem należy usunąć. 
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do odmie-
rzonej ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania 
jednolitej, gęstej masy, stosując 0,40 litra wody na 1 kg su-
chego proszku. Należy wsypywać proszek do wody. Bez-
pośrednio po wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uży-
cia i utrzymuje swoje właściwości przez ok. 60 minut. Za-
prawę nanosić na przygotowane podłoże równą warstwą 
1 do 10 mm do uzyskania pożądanego efektu. Naniesioną 
warstwę wyrównać kielnią lub szpachlą (stalową nierdzew-
ną lub plastikową). Po wstępnym stwardnieniu masy po-
wierzchnia nadaje się do szlifowania. Zaleca się kładzenie 
jednorazowo warstw nie grubszych niż 10 mm. Malowanie 
można przeprowadzić po całkowitym stwardnieniu i wy-
schnięciu powierzchni. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Biała gipsowa gładź szpachlowa
opakowania:

1 kg

2 kg

5 kg

10 kg

20 kg

40 kg

PRZYGOTOWANIE BARDZO GŁADKICH,
RÓWNYCH I  BIAŁYCH POWIERZCHNI 

PRZED MALOWANIEM, TAPETOWANIEM 
ORAZ SZPACHLOWANIE PŁYT G-K 

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 13279-1 B2/20/2  Tynk na bazie gipsu

Proporcje mieszanki: 0,40 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy: 60 minut

Wydajność:  około 1,5 kg/m²/mm

Grubość warstwy: 1 do 10 mm

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25oC

Początek wiązania: ≥ 60 min

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 2 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 4 N/mm2

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 N/mm2

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest PZH Atest PZH
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UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować emulsją gruntującą 

CEKOL DL-80.
2. Warstwę świeżego tynku należy chronić przed nadmiernym 
    wysychaniem. 

C-35ZASTOSOWANIE: CEKOL C-35 jest wysokiej jakości ma-
teriałem przeznaczonym do wygładzania, wyrównywania 
i uszlachetniania zewnętrznych ścian budynków (elewa-
cji). Może być również stosowany wewnątrz pomieszczeń, 
a szczególnie w pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. 
łazienki, sauny, chłodnie). CEKOL C-35 umożliwia wykona-
nie gładkich powierzchni. Nadaje się do nakładania ręcz-
nego i mechanicznego.
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL C-35 jest wodoodporną i mrozo-
odporną, elastyczną zaprawą. Jest suchą mieszanką wy-
sokiej jakości białego cementu, białych wypełniaczy mi-
neralnych i środków modyfi kujących, zapewniających do-
skonałą urabialność i przyczepność do podłoży mineral-
nych (np. beton, cegła, gazobeton itp.). CEKOL C-35 nie 
zawiera składników toksycznych, ani podatnych na żółk-
nięcie pod wpływem światła i warunków atmosferycznych. 
Jest doskonałym podkładem pod farby emulsyjne, akrylo-
we, silikatowe, silikonowe i mineralne. Biała barwa pozwa-
la na ograniczenie ilości wymalowań dla uzyskania pełne-
go efektu barwnego. CEKOL C-35 polecany jest, jako war-
stwa zewnętrzna w systemach ociepleń BSO. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Zaprawa posiada doskona-
łą przyczepność do podłoży betonowych, z cegły, gazo-
betonu, bloczków keramzytowych, płyt i bloczków gipso-
wych. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wol-
ne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz 
wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy 
usunąć. Podłoża chłonne zagruntować emulsją gruntują-
cą CEKOL DL-80. Przed stosowaniem na warstwie zbroją-
cej w systemach BSO zaleca się zastosowanie preparatu 
gruntującego CEKOL GB-87.
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do odmie-
rzonej ilości wody i delikatnie wstępnie wymieszać stosu-
jąc ok. 0,4 litra wody na 1 kg suchego proszku. Następnie 
odczekać ok. 3 minut i jeszcze raz dokładnie wymieszać 
do uzyskania jednolitej masy. Zaprawę nanosić na podłoże 
stosując czyste narzędzia ze stali nierdzewnej lub plastiko-
we. Po wstępnym stwardnieniu i wyschnięciu masy możliwe 
są drobne wykończeniowe korekty powierzchni. Zaleca się 
nakładanie jednorazowo warstw nie grubszych niż 5 mm. 
Malowanie można przeprowadzić po całkowitym stward-
nieniu i wyschnięciu tynku. Warstwę świeżego tynku nale-
ży chronić przed nadmiernym  wysychaniem.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

opakowania:

5 kg

20 kg

Cementowo-polimerowa biała gładź szpachlowa
Gładki tynk elewacyjny

 WYGŁADZANIE, WYRÓWNYWANIE  
I USZLACHETNIANIE POWIERZCHNI 

NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW 
ORAZ W POMIESZCZENIACH O DUŻEJ WILGOTNOŚCI

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 998-1 OC CSII W2

Proporcje mieszanki: około 0,4 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: 3 do 4 godzin w zależności od temperatury

Wydajność:  około 1,5 kg/m²/mm

Grubość warstwy:  1 do 5 mm

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC 

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 4 N/mm2

Pochłanianie wody: c ≤ 0,20 kg/m2•min0,5

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest PZH

mrozo i wodoodporna
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UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować emulsją gruntującą 

CEKOL DL-80.
2. Produkt nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej 
    lub plastikowych.

idealnie biała i gładka powierzchnia

łatwo się szlifuje

A-45 FINISZ ZASTOSOWANIE: CEKOL A-45 fi nisz szczególnie nada-
je się do ostatecznego wygładzania i wyrównywania po-
wierzchni przed malowaniem. Umożliwia uzyskanie ideal-
nie gładkiej, łatwej do pomalowania białej powierzchni. Nie 
żółknie pod wpływem światła. Ewentualne drobne nierów-
ności masy można po wyschnięciu przeszlifować papie-
rem ściernym lub siatką. Produkt można nakładać ręcznie 
i maszynowo. Po wyschnięciu nadaje się do malowania 
wszystkimi rodzajami farb.
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL A-45 fi nisz jest gotową szpachlów-
ką dekoracyjną na bazie dyspersji akrylowej oraz białych, 
naturalnych najwyższej jakości wypełniaczy. Służy do wy-
równywania i szpachlowania powierzchni przed malowa-
niem, a także do uzyskania powłok o charakterze dekora-
cyjnym. Można ją stosować wewnątrz budynków na pod-
łożach betonowych, gipsowych, płytach gipsowo-karto-
nowych, wysezonowanych tradycyjnych tynkach cemen-
towo - wapiennych oraz akrylowych powłokach malarskich, 
charakteryzujących się dużą przyczepnością do podłoża. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być rów-
ne, czyste, zwarte, wolne od zatłuszczeń. Wszelkie luźne 
elementy trwale nie związane z podłożem należy usunąć. 
Podłoża bardzo chłonne należy zagruntować emulsją grun-
tującą CEKOL DL-80.
WYKONANIE: Szpachlówkę nakładać za pomocą narzędzi 
ze stali nierdzewnej lub plastikowych. Grubość nakładanej 
warstwy do 3 mm. Kolejną warstwę można nakładać po 
stwardnieniu i wyschnięciu pierwszej warstwy.
Masę można nakładać na gładko lub też nadać jej różnego 
rodzaju kształty i faktury o charakterze dekoracyjnym. Wzór 
tekstury uzależniony jest od narzędzi, które zostaną użyte.
Narzędzia należy czyścić pod bieżącą wodą bezpośred-
nio po zakończeniu prac.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w oryginal-
nych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i za-
ciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od prze-
grzania i mrozu. 

Gotowa do użycia biała masa szpachlowa
opakowania:

3 kg

8 kg

24 kg

OSTATECZNE, CIENKOWARSTWOWE 
PRZYGOTOWANIE, IDEALNIE BIAŁEJ 

POWIERZCHNI PRZED MALOWANIEM

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 15824

Temperatura stosowania: +5oC do +30oC

Grubość warstwy: do 3 mm

Wydajność: około 1,5 kg/m2/mm

Czas schnięcia: uzależniony od grubości nałożonej warstwy 
i warunków otoczenia 
(ok. 6 godzin przy warstwie o grubości 1-2 mm, 
w temperaturze 22oC±2; wilgotności 30%)

Przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 1,1 N/mm2

Reakcja na ogień: A2

Produkt posiada: Atest PZH
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UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować emulsją gruntującą 

CEKOL DL-80.
2. Produkt nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej 
    lub plastikowych.

B-45 FINISZZASTOSOWANIE: CEKOL B-45 fi nisz można stosować we-
wnątrz budynków na podłożach betonowych, gipsowych, 
płytach gipsowo-kartonowych, wysezonowanych tradycyj-
nych tynkach cementowo – wapiennych oraz akrylowych 
powłokach malarskich, charakteryzujących się dużą przy-
czepnością do podłoża. Po wyschnięciu umożliwia uzy-
skanie powierzchni o wyjątkowej gładkości, barwą zbliżo-
ną do wysezonowanych tynków gipsowych. 
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL B-45 fi nisz jest gotową masą 
szpachlową na bazie dyspersji akrylowej oraz naturalnych 
najwyższej jakości wypełniaczy. Służy do wyrównywania 
i szpachlowania powierzchni, przed malowaniem a także 
do uzyskania powłok o charakterze dekoracyjnym. Produkt 
nadaje się do nakładania ręcznego oraz mechanicznego za 
pomocą odpowiednich agregatów i narzędzi. W połącze-
niu z możliwością aplikacji mechanicznej stanowi idealne 
uzupełnienie wykończeniowych etapów prac tynkarskich 
z użyciem tynków gipsowych. Masa jest plastyczna, łatwa 
w obróbce, po wyschnięciu łatwo się szlifuje. Powierzchnię 
po wyschnięciu można malować wszystkimi rodzajami farb.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, 
zwarte, wolne od zatłuszczeń. Farby olejne, klejowe oraz 
luźne ziarnka piasku należy usunąć. Podłoża silnie chłoną-
ce należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80.
WYKONANIE: Szpachlówkę nakładać za pomocą narzę-
dzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych. Kolejną warstwę 
można nakładać po stwardnieniu i wyschnięciu pierwszej 
warstwy. Masę można nakładać na gładko lub też nadać 
jej różnego rodzaju kształty i faktury o charakterze deko-
racyjnym. Wzór tekstury uzależniony jest od narzędzi, któ-
re zostaną użyte. Narzędzia należy czyścić pod bieżącą 
wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w oryginal-
nych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i za-
ciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od prze-
grzania i mrozu. 

opakowania:

1,8 kg

6 kg

20 kg

Gotowa do użycia masa szpachlowa

WYRÓWNYWANIE I SZPACHLOWANIE 
POWIERZCHNI PRZED MALOWANIEM 

ORAZ TWORZENIE POWŁOK 
O CHARAKTERZE DEKORACYJNYM

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 15824

Temperatura stosowania i podłoża: +5oC do +30oC

Grubość warstwy: do 3 mm

Wydajność: około 1, 5 kg/m2/mm

Czas schnięcia: uzależniony od grubości nałożonej warstwy 
i warunków otoczenia 
(ok. 6 godzin przy warstwie o grubości 1 - 2 mm, 
w temperaturze 220C±2; wilgotności 30%)

Przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 1,1 N/mm2 

Reakcja na ogień: A2

Produkt posiada: Atest PZH

super gładka

łatwa w obróbce
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UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować emulsją gruntującą 

CEKOL DL-80.
2. Produkt nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej 
    lub plastikowych.

łatwo się nakłada

super biała

UWAGI:

C-45 FINISZ ZASTOSOWANIE: CEKOL C-45 Finisz można stosować 
wyłącznie wewnątrz budynków, w pomieszczeniach su-
chych zarówno na podłożach mineralnych, takich jak: ce-
gła, beton, tynk gipsowy, wysezonowany tynk cemento-
wy, cementowo-wapienny, płyta gipsowo-kartonowa, jak 
również akrylowych powłokach malarskich charakteryzują-
cych się odpowiednią przyczepnością do podłoża. W sys-
temach suchej zabudowy służy, jako masa szpachlowa wy-
kończeniowa. CEKOL C-45 Finisz jest szczególnie poleca-
ny do ostatecznego wyrównania i wygładzania powierzch-
ni przed malowaniem.
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL C-45 Finisz jest gładzią szpachlo-
wą na bazie najwyższej jakości białych surowców natural-
nych, spoiw oraz środków modyfi kujących. Służy do wy-
gładzania i szpachlowania powierzchni przed malowaniem 
oraz do uzyskiwania powłok o charakterze dekoracyjnym. 
Łatwo się szlifuje i pozostawia idealnie gładką, białą i łatwą 
do pomalowania powierzchnię. Nie żółknie pod wpływem 
światła. Po wyschnięciu nadaje się do malowania wszyst-
kimi rodzajami farb. CEKOL C-45 Finisz jest również szcze-
gólnie polecany do nakładania mechanicznego przy zasto-
sowaniu odpowiednich agregatów i narzędzi.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, 
zwarte, wolne od zatłuszczeń. Farby olejne, klejowe oraz 
luźne ziarnka piasku należy usunąć. Podłoża silnie chłoną-
ce należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80.
WYKONANIE: Zaprawę należy przygotować wsypując 1kg 
proszku do ok. 0,4 l wody. Dokładnie wymieszać, a następ-
nie nakładać na przygotowane podłoże za pomocą gład-
kiej pacy ze stali nierdzewnej. Z tak przygotowaną gładzią 
można pracować do 2 tygodni pod warunkiem przechowy-
wania jej w szczelnie zamkniętym pojemniku. Grubość na-
kładanej warstwy do 3 mm. Kolejną warstwę po całkowitym 
stwardnieniu i wyschnięciu pierwszej warstwy.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Biała gładź szpachlowa do cienkich warstw
opakowania:

20 kg
OSTATECZNE PRZYGOTOWANIE 

IDEALNIE GŁADKIEJ POWIERZCHNI 
PRZED MALOWANIEM ORAZ TWORZENIE 

POWŁOK O CHARAKTERZE DEKORACYJNYM 

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 15824

Proporcje mieszanki: 0,40 l wody na 1 kg suchego proszku

Temperatura stosowania i podłoża: +5oC do +30oC

Grubość warstwy: do 3 mm

Wydajność: około 1, 5 kg/m2/mm

Czas schnięcia: uzależniony od grubości nałożonej warstwy 
i warunków otoczenia (ok. 6 godzin przy warstwie 
o grubości 1 - 2 mm, w temperaturze 22oC±2; 
wilgotności 30%)

Przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 1,1 N/mm2

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest PZH
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UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować emulsją gruntującą 

CEKOL DL-80.
2. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
3. Przygotowaną gładź zużyć w ciągu 60 minut.

GS-200ZASTOSOWANIE: CEKOL GS-200 służy do przygotowy-
wania ścian i sufi tów wewnątrz budynków przed malowa-
niem i tapetowaniem. Umożliwia wykonanie gładkich po-
wierzchni. 
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL GS-200 jest suchą mieszanką gip-
su syntetycznego, naturalnych wypełniaczy mineralnych 
i szerokiej gamy dodatków uszlachetniających, modyfi ku-
jących, opóźniających wiązanie oraz zapewniających do-
skonałą przyczepność do podłoża. CEKOL GS-200 jest 
produktem ekologicznym, nietoksycznym i łatwym w sto-
sowaniu. Dzięki optymalnym parametrom wytrzymało-
ściowym CEKOL GS-200 jest łatwy w obróbce. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Zaprawa posiada doskonałą 
przyczepność do podłoży betonowych, z cegły, gazobeto-
nu, płyt i bloczków gipsowych oraz płyt gipsowo-kartono-
wych. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne 
od zatłuszczeń. Elementy stalowe należy zabezpieczyć an-
tykorozyjnie. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszel-
kie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. 
Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować emul-
sją gruntującą CEKOL DL-80. 
WYKONANIE: Zawartość opakowanie wsypać do odmie-
rzonej ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jed-
nolitej gęstej masy stosując około 0,40 litra wody na 1 kg 
suchego proszku. Bezpośrednio po wymieszaniu zaprawa 
jest gotowa do użycia i utrzymuje swoje właściwości przez 
około 60 minut. Zaprawę nanosić na przygotowane podło-
że równą warstwą o grubości 1 do 5 mm. Naniesioną war-
stwę wyrównać kielnią lub szpachlą (stalową nierdzewną lub 
plastikową). Po wstępnym stwardnieniu masy powierzch-
nia nadaje się do szlifowania. Malowanie można przepro-
wadzić po całkowitym stwardnieniu i wyschnięciu masy. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

opakowania:

2 kg

5 kg

20 kg

Gładź szpachlowa

PRZYGOTOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW 
PRZED MALOWANIEM I TAPETOWANIEM

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu

Proporcje mieszanki: około 0,40 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy: 60 minut

Wydajność: około 1,5 kg/m²/mm

Grubość warstwy:  1 do 5 mm

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC

Początek wiązania: ≥ 60 min.

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,5 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 3 N/mm2

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 N/mm2

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest PZH

plastyczna

wysoka wytrzymałość
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UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować emulsją gruntującą 

CEKOL DL-80
2. Podłoża gładkie i o niskiej nasiąkliwości oraz w przypadku obróbki 
    na mokro zaleca się zagruntować preparatem zwiększającym 
    przyczepność CEKOL GB-87. 

grubość warstwy od 1 do 10 mm

bezpyłowa

GS-250 ZASTOSOWANIE: CEKOL GS-250 jest materiałem prze-
znaczonym do bezpyłowego wykonywania gładzi z ob-
róbką „na mokro” na ścianach i sufi tach wewnątrz budyn-
ków. Przeznaczony do nakładania ręcznego i maszynowe-
go na wszystkie podłoża mineralne. 
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL GS-250 jest suchą mieszanką 
gipsu syntetycznego, wypełniaczy mineralnych i szero-
kiej gamy dodatków uszlachetniających, modyfi kujących, 
opóźniających wiązanie oraz zapewniających doskonałą 
przyczepność do podłoża. Dzięki optymalnym parame-
trom wytrzymałościowym CEKOL GS-250 jest łatwy w ob-
róbce. CEKOL GS-250 jest produktem ekologicznym, nie-
toksycznym i łatwym w stosowaniu, obróbka „na mokro” 
znacznie redukuje ilość pyłu powstającego podczas pro-
wadzonych prac.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czy-
ste, zwarte, wolne od zatłuszczeń. Farby emulsyjne, olej-
ne, klejowe oraz luźne ziarnka piasku należy usunąć. Pod-
łoża silnie chłonące należy zagruntować emulsją gruntują-
cą CEKOL DL-80. Podłoża gładkie i o niskiej nasiąkliwości 
oraz w przypadku obróbki na mokro zaleca się zagruntować 
preparatem zwiększającym przyczepność CEKOL GB-87.  
WYKONANIE: Zaprawę należy przygotować stosując ok. 
9 litrów wody na 20 kg suchego proszku. Proszek należy 
wsypać do wody i dokładnie wymieszać, a następnie na-
nieść na przygotowane podłoże za pomocą gładkiej pacy. 
Zaprawę należy zużyć w ciągu 60 minut. Należy stosować 
narzędzia ze stali nierdzewnej lub plastikowe. W przypad-
ku nakładania maszynowego ilość wody należy dobrać 
do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Nie dopuszczać 
do dłuższych przestojów w pracy maszyny niż 15 minut. 
Po wstępnym stwardnieniu możliwe są korekty powierzch-
ni. Po całkowitym wyschnięciu zaprawa nadaje się do kla-
sycznej obróbki metodą szlifowania. Malowanie można roz-
począć po całkowitym wyschnięciu.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Bezpyłowa gładź szpachlowa
opakowania:

18 kg

20 kg

BEZPYŁOWE WYGŁADZANIE POWIERZCHNI 
Z OBRÓBKĄ „NA MOKRO” NA ŚCIANACH 

I SUFITACH WEWNĄTRZ BUDYNKÓW

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu

Proporcje mieszanki: około 9 l wody na 20 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy: 60 minut

Wydajność:  około 1,5 kg/m²/mm 

Grubość warstwy:  1 do 10 mm

Temperatura wykonywania prac:  + 5 °C do + 25 °C

Początek wiązania: ≥ 60 min.

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 2 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 4 N/mm2

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 N/mm2

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest PZH
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CEKOLOWANIE NA MOKRO
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CEKOL GS-20
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PRODUKTY DO 
PŁYT GIPSOWO- 
KARTONOWYCH

05

SPOINOWANIE JEST JEDNYM 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH ETAPÓW 

MOCOWANIA PŁYT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH. 

ICH WŁAŚCIWE ZAMONTOWANIE 
ORAZ ODPOWIEDNI DOBÓR 
MATERIAŁÓW GWARANTUJĄ 

BEZUSTERKOWE UŻYTKOWANIE 
POMIESZCZEŃ.

Bardzo popularnym sposobem wykończania ścian jest 
zastosowanie technologii suchej zabudowy, z użyciem 
płyt gipsowo-kartonowych. Płyty gipsowo-kartono-
we mocowane są do podłoży mineralnych za pomo-
cą specjalnego kleju gipsowego, który przeznaczo-
ny jest do takich zastosowań- CEKOL GS-20 lub mo-
cuje się je na stelażach zamocowanych wcześniej na 
ścianie. Za pomocą kleju gipsowego można również 
przyklejać wszelkie elementy gipsowe, w tym sztuka-
terię, gzymsy, dekoracje oraz płyt zespolone do izola-
cji cieplnej i akustycznej. Może również służyć do mu-
rowania bloczków typu PRO-MONTA. 
Zamocowane płyty należy połączyć za pomocą spe-
cjalnej zaprawy szpachlowej do beztaśmowego spo-
inowania płyt gipsowo-kartonowych- CEKOL C-40. 
Produkt ten zawiera w swoim składzie włókna celu-
lozowe i poliamidowe, które zwiększają elastyczność 
i wytrzymałość spoiny. Dzięki temu, nie ma koniecz-
ności użycia specjalnych taśm wzmacniających czy 
siatek. Po związaniu i wyschnięciu masa nadaje się do 
szlifowania na gładko. Przed położeniem gładzi wy-
schniętą masę do spoinowania należy zagruntować 
emulsją gruntującą. CEKOL C-40 doskonale spraw-
dza się również przy uzupełnianiu pęknięć i rys po-
wstałych na powierzchniach ścian i sufi tów. 
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UWAGI: 
Podłoża silnie chłonące wodę (np. gazobeton) 
oraz docinane fragmenty płyty gipsowo-kartonowej 
zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80 

zawiera włókna celulozowe i poliamidowe

elastyczna

C-40 ZASTOSOWANIE: CEKOL C-40 jest doskonałym materia-
łem do ręcznego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych 
bez konieczności stosowania taśmy wzmacniającej. Znaj-
duje również zastosowanie przy uzupełnianiu pęknięć i rys 
powstałych na powierzchni ścian i sufi tów. 
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL C-40 jest suchą mieszanką wy-
sokiej jakości gipsów, naturalnych wypełniaczy i środków 
modyfi kujących. Zawiera włókna celulozowe i poliamidowe. 
Przeznaczony jest do spoinowania płyt gipsowo-kartono-
wych i gipsowych. CEKOL C-40 jest nietoksyczny w użyciu 
i podczas eksploatacji. Jest produktem łatwym w użyciu, 
o bardzo dobrych parametrach użytkowych. Dzięki zastoso-
waniu szerokiej gamy dodatków, CEKOL C-40 jest produk-
tem o podwyższonej wytrzymałości i elastyczności, co po-
zwala w standardowych warunkach na rezygnację z użycia 
taśmy. CEKOL C-40 należy stosować wyłącznie wewnątrz 
budynków. Szlifowany, po całkowitym wyschnięciu, odpo-
wiednio dobranym papierem ściernym lub siatką z poliwę-
glanu, daje idealnie gładką powierzchnię. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Zaprawa posiada dosko-
nałą przyczepność do podłoży gipsowych i gipsowo-kar-
tonowych, może być stosowana także na podłożach be-
tonowych i innych podłożach mineralnych. Przed spoino-
waniem powierzchnię i bruzdę należy starannie oczyścić 
z pyłu i elementów trwale z nią niezwiązanych. Podłoże po-
winno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. 
Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy 
trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Elementy 
stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do odmie-
rzonej ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania 
jednolitej, gęstej masy, stosując około 0,40 litra wody na 1 
kg suchego proszku. Należy wsypywać proszek do wody. 
Pozostawić na 2 minuty i dokładnie wymieszać. Po wy-
mieszaniu masa jest gotowa do użycia. Spoinować płyty 
za pomocą narzędzi nierdzewnych (stalowych lub plasti-
kowych). Zaprawę zużyć w ciągu 30 minut. Po wstępnym 
stwardnieniu zaprawy można przeprowadzić drobne, wy-
kończeniowe korekty powierzchni. Ostateczne wygładze-
nie powierzchni wykonać należy po całkowitym wyschnię-
ciu zaprawy, papierem ściernym lub siatką poliwęglanową 
o coraz drobniejszym uziarnieniu. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Specjalna zaprawa szpachlowa 
do beztaśmowego spoinowania płyt G-K
opakowania:

5 kg

16 kg

BEZTAŚMOWE SPOINOWANIE 
PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

ORAZ UZUPEŁNIANIE PĘKNIĘĆ I RYS 

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 13963 Typ 4B

Proporcje mieszanki:  około 0,40 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy:  30 minut

Wydajność: 1 kg/około 7 metrów bieżących spoin 

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC

Przyczepność do podłoża
- płyta gipsowo-kartonowa 
- beton:

≥ 0,4 N/mm2

≥ 1 N/mm2

Wytrzymałość złącza: > 350 N

Początek wiązania: ≥ 60 min.

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 4 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 10 N/mm2

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest PZH
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UWAGI: 
Podłoża silnie chłonące wodę (np. gazobeton) 
należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. 

GS-20ZASTOSOWANIE: CEKOL GS-20  jest klejem gipsowym 
do płyt gipsowo-kartonowych.  Może być również stoso-
wany do płyt zespolonych do izolacji cieplnej/akustycznej. 
Nadaje się również do przyklejania elementów gipsowych 
(sztukaterii) do podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu 
oraz bloczków gipsowych (np. Pro-Monta). Może być sto-
sowany wyłącznie wewnątrz, w pomieszczeniach suchych, 
na podłożach mineralnych. 
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL GS-20 jest suchą mieszanką gip-
su syntetycznego, naturalnych wypełniaczy mineralnych 
oraz dodatków modyfi kujących i uszlachetniających. CE-
KOL GS-20 jest produktem ekologicznym, nietoksycznym 
i łatwym w stosowaniu. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Klej gipsowy posiada dosko-
nałą przyczepność do podłoży betonowych, z cegły, gazo-
betonu, bloczków gipsowych oraz płyt gipsowo-kartono-
wych. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne 
od zatłuszczeń. Elementy stalowe należy zabezpieczyć an-
tykorozyjnie. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszel-
kie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć.
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do odmie-
rzonej ilości wody (0,40 do 0,45 litra wody na 1 kg suchej 
mieszanki) i pozostawić na około 2 minuty. Wymieszać do 
uzyskania jednolitej gęstej masy. Bezpośrednio po wymie-
szaniu klej jest gotowy do użycia i zachowuje swoje właści-
wości przez około 20 minut. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

opakowania:

10 kg

20 kg

Klej gipsowy

PRZYKLEJANIE PŁYT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH, SZTUKATERII 

ORAZ PŁYT ZESPOLONYCH 
DO IZOLACJI CIEPLNEJ/AKUSTYCZNEJ

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 14496

Proporcje mieszanki: 0,40 do 0,45 litra wody na 1 kg proszku 

Zużycie: 3-5 kg/m² płyty

Czas zużycia zaprawy: 20 minut 

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC

Przyczepność do podłoża: 
- płyta gipsowo-kartonowa: 
- beton: 

≥ 0,4 N/mm2

≥ 1 N/mm2

Przyczepność do warstwy izolacyjnej: ≥ 0,06 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 4 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 10 N/mm2

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest PZH

doskonała przyczepność



CEKOL GS-100

CEKOL GS-150
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ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI, UZUPEŁNIENIE 

UBYTKÓW, PĘKNIĘĆ 
ORAZ WYRÓWNANIE 
ŚCIAN I SUFITÓW JEST 

NIEZBĘDNYM ETAPEM PRAC 
WYKOŃCZENIOWYCH 

ORAZ RENOWACYJNYCH.

Gipsy szpachlowe to produkty, które rekomendowa-
ne są do uzupełniania większych ubytków, pęknięć 
i nierówności. Mają wyższe parametry wytrzymałościo-
we niż gładź, dlatego moją być stosowane w grub-
szych warstwach lub jako wstępna warstwa podkła-
dowa przed zastosowaniem gładzi gipsowych i po-
limerowych. Tworzą stabilne i trwałe podłoże pod 
gładź, zwiększając jej odporność na uszkodzenia 
mechaniczne w trakcie użytkowania pomieszczeń. 
Gips szpachlowy CEKOL GS-100 umożliwia wyrów-
nywanie i szpachlowanie powierzchni ścian i sufi tów, 
wewnątrz pomieszczeń, sprawdza się również, jako 
podkład pod farby i tapety. Natomiast CEKOL GS-150 
oprócz standardowego zastosowania, jako gips szpa-
chlowy, doskonale sprawdza się również, jako gładź 
gipsowa. Ma bardzo uniwersalne zastosowanie. Łą-
czy w sobie zalety dwóch produktów, a przygotowana 
dzięki niemu powierzchnia jest gładka i stanowi ide-
alne podłoże pod np. tapetowanie, bez konieczności 
szlifowania. CEKOL GS-150 jest również produktem 
przystosowanym do zacierania na mokro, w końco-
wej fazie jego wiązania. Można również szlifować go 
w klasyczny sposób. 
Gipsy szpachlowe marki CEKOL, dzięki swoim wła-
ściwościom wytrzymałościowym nadają się do sto-
sowania w warstwie od 1 do 10 mm.

06
GIPSY 
SZPACHLOWE
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UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować emulsją gruntującą 

CEKOL DL-80.
2. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
3. Produkt nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej 
    lub plastikowych.

do wyrównywania ścian i sufitów

podkład  pod wykonywanie gładzi

UWAGI:

GS-100 ZASTOSOWANIE: CEKOL GS-100 służy do uzupełniania 
ubytków, pęknięć w podłożach mineralnych, do  szpachlo-
wania oraz wyrównywania ścian i sufi tów. Stanowi dosko-
nały podkład pod farby i tapety. Może być stosowany wy-
łącznie wewnątrz pomieszczeń. 
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL GS-100 jest suchą mieszanką gip-
su syntetycznego, najwyższej jakości naturalnych wypeł-
niaczy mineralnych i dodatków modyfi kujących, opóźnia-
jących wiązanie, uplastyczniających oraz zapewniających 
doskonałą przyczepność do podłoża. CEKOL GS-100 jest 
produktem ekologicznym, nietoksycznym i łatwym w sto-
sowaniu. Stanowi podkład pod wykonywanie gładzi szpa-
chlowych.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Zaprawa posiada doskonałą 
przyczepność do podłoży betonowych, z cegły, gazobeto-
nu, płyt i bloczków gipsowych oraz płyt gipsowo-kartono-
wych. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne 
od zatłuszczeń. Elementy stalowe należy zabezpieczyć an-
tykorozyjnie. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszel-
kie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć.
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do odmie-
rzonej ilości wody (0,40 do 0,45 litra wody na 1 kg suche-
go proszku) i pozostawić na około 2 minuty. Wymieszać 
do uzyskania jednolitej gęstej masy. Bezpośrednio po wy-
mieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia i zachowuje swo-
je właściwości przez około 60 minut. Zaprawę nanosić na 
podłoże za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub pla-
stikowych. Po wstępnym stwardnieniu masy powierzchnia 
nadaje się do szlifowania. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Gips szpachlowy
opakowania:

2 kg

5 kg

10 kg

20 kg

UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW I PĘKNIĘĆ 
W PODŁOŻACH MINERALNYCH 

ORAZ SZPACHLOWANIE I WYRÓWNYWANIE 
ŚCIAN I SUFITÓW

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 13279-1  B1/20/2 Tynk gipsowy

Proporcje mieszanki: 0,40 do 0,45 litra wody na 1 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy:  60 minut

Wydajność: około 1,5 kg/m²/mm

Grubość warstwy:  1 do 10 mmm

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC

Początek wiązania: ≥ 60 min.

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 3 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 8 N/mm2

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 N/mm2

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest PZH
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UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować emulsją gruntującą 

CEKOL DL-80.
2. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
3. Produkt nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej 
    lub plastikowych.

GS-150 EXTRAZASTOSOWANIE: CEKOL GS-150 jest materiałem przezna-
czonym do szpachlowania i wyrównywania ścian i sufi tów 
wewnątrz budynków. Służy również do wykonywania gładzi 
gipsowych na wszelkich podłożach mineralnych. 
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL GS-150 jest mieszanką gipsu syn-
tetycznego, naturalnych wypełniaczy mineralnych i środ-
ków modyfi kujących. Dzięki zastosowaniu najnowocze-
śniejszych dodatków modyfi kujących produkt nadaje się 
również do obróbki „na mokro”.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czy-
ste, zwarte, wolne od zatłuszczeń. Farby emulsyjne, olejne, 
klejowe oraz luźne ziarenka piasku należy usunąć. Podło-
ża silnie chłonące należy zagruntować emulsją gruntują-
cą CEKOL DL-80. Podłoża gładkie i o niskiej nasiąkliwo-
ści oraz w przypadku blichowania na mokro zagruntować 
preparatem zwiększającym przyczepność CEKOL GB-87. 
WYKONANIE: Zaprawę należy przygotować wsypując 1kg 
proszku do ok. 0,45 l wody. Dokładnie wymieszać, a na-
stępnie nanieść na przygotowane podłoże za pomocą 
gładkiej pacy. Zaprawę należy zużyć w ciągu 60 minut. Na-
leży stosować narzędzia ze stali nierdzewnej lub plastikowe. 
Po wstępnym stwardnieniu możliwe są korekty powierzchni. 
Malowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

opakowania:

18 kg

Gips szpachlowy extra

 SZPACHLOWANIE ORAZ WYRÓWNYWANIE 
ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW 

ORAZ WYGŁADZANIE POWIERZCHNI 
NA PODŁOŻACH MINERALNYCH

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania PN-EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu

Proporcje mieszanki: około 0,45 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: 60 minut

Wydajność: około 1,5 kg/m2/mm

Grubość warstwy: 1 do 10 mm

Temperatura wykonywania prac:  +5 oC do +25 oC 

Początek wiązania: ≥ 60 min.

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 2 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 4 N/mm2

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 N/mm2

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest PZH

nadaje się do obróbki na mokro

doskonały pod tapety



CEKOL Zaprawa 
murarsko-tynkarska

CEKOL ZML-61

CEKOL ZMC-62 
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ZAPRAWY
MURARSKIE

07

NASZE ZAPRAWY MURARSKIE, 
TO NOWOCZESNE PRODUKTY, 

WYGODNE I ŁATWE 
W UŻYCIU. DZIĘKI SWOIM 

WŁAŚCIWOŚCIOM, 
PRACA Z NIMI NIE SPRAWIA 

PROBLEMU. W ZALEŻNOŚCI 
OD RODZAJU PRAC, MOŻNA 

ZASTOSOWAĆ ZAPRAWĘ 
MURARSKĄ LEKKĄ, 

CIENKOWARSTWOWĄ LUB 
UNIWERSALNĄ..

MUROWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
Za pomocą CEKOL ZML-61 można murować ścia-
ny zewnętrzne z betonu komórkowego, keramzyto-
betonu oraz z wielu innych elementów budowlanych. 
Dzięki swoim specjalnym właściwościom, zastosowa-
niu w recepturze lekkiego kruszywa, zapobiega po-
wstawaniu mostków termicznych w miejscach spoin. 

MUROWANIE CIENKOWARSTWOWE
Produktem przeznaczonym do cienkowarstwowego 
klejenia, jest CEKOL ZMC-62. Występuje w posta-
ci białej oraz szarej. Przy zastosowaniu tej zaprawy 
i cienkowarstwowym klejeniu powstawanie mostków 
termicznych zostaje zminimalizowane. Zaprawy mu-
rarskie CEKOL są bardzo łatwe w użyciu i posiadają 
optymalne parametry wytrzymałościowe. 

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE
CEKOL Zaprawa murarsko-tynkarska jest produktem 
uniwersalnym, mrozo- i wodoodpornym, do stoso-
wania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomiesz-
czeń. Jest bardzo łatwa w stosowaniu i posiada do-
brą przyczepność.  
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UWAGI: 
W przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturach 
zmoczyć bloczki.

uniwersalna

grubość warstwy od 5 do 20 mm

UWAGI:

ZAPRAWA ZASTOSOWANIE: CEKOL Zaprawa murarsko – tynkarska 
jest wyrobem o uniwersalnym zastosowaniu. Nadaje się do 
murowania ścian z cegły, gazobetonu, keramzytobetonu 
i innych elementów ściennych. Ponad to służy do wykony-
wania tynków tradycyjnych na podłożach mineralnych oraz 
do uzupełniania ubytków na ścianach i sufi tach. 
WŁAŚCIWOŚCI: Zaprawa murarsko - tynkarska jest fabrycz-
nie wytwarzaną mieszanką cementu, odpowiednio dobra-
nych wypełniaczy oraz dodatków modyfi kujących. Cha-
rakteryzuje się łatwością w nakładaniu i dobrą przyczep-
nością. Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna do stosowa-
nia wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czy-
ste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby emulsyj-
ne, olejne, klejowe oraz luźne ziarenka piasku i tynku należy 
usunąć. Przed nałożeniem zaprawy suche podłoża zwilżyć 
wodą. Podłoża słabe i silnie chłonące zagruntować emul-
sją gruntującą CEKOL DL-80. 
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do zimnej 
wody  w proporcji ok. 0,7 litra na 5 kg suchej zaprawy i do-
kładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy bez 
grudek. Przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 2 
godzin. W przypadku zgęstnienia w tym czasie należy ją 
ponownie wymieszać nie dolewając wody.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

murarsko - tynkarska
opakowania:

5 kg
MUROWANIE 

I TYNKOWANIE ŚCIAN 

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 998-2 Zaprawa murarska wg przepisu 
PN-EN 998-1GP CS III W1 
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia

Proporcje składników cement/kruszywo: 1:5

Zużycie: około 1,8 kg /m2/mm 

Grubość warstwy: 5 do 20 mm 

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 5 N/mm2

Zawartość chlorków: < 0,1% 

Absorpcja wody: ≤ 0,4 kg/m2min0,5

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: 15/35

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,8 W/mK

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,3 N/mm2 FP-b

Temperatura stosowania i podłoża: +5˚C÷ 25˚C

Reakcja na ogień A1

Produkt posiada: Atest PZH
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UWAGI: 
W przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturach 
zmoczyć bloczki.

do murowania ścian zewnętrznych

UWAGI:

ZML-61 ZASTOSOWANIE: CEKOL ZML-61 jest zaprawą murarską 
o wysokich właściwościach termoizolacyjnych, zapobiega-
jącą powstawaniu mostków termicznych. CEKOL ZML-61 
służy do murowania ścian zewnętrznych z betonu komór-
kowego, keramzytobetonu, bloczków ceramicznych i in-
nych elementów budowlanych.
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL ZML-61 jest fabrycznie wytwarza-
ną suchą mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych, 
dodatków modyfi kujących oraz kruszywa lekkiego. Zasto-
sowanie kruszywa lekkiego sprawia, że właściwości ter-
moizolacyjne zaprawy lekkiej są dużo lepsze, niż zwykłej 
zaprawy cementowo-wapiennej. Pozwala to wyeliminować 
tworzenie się mostków termicznych w miejscach spoiny. 
Tym samym zwiększa się oszczędność energii potrzebnej 
do ogrzania budynku. Zaprawa CEKOL ZML-61 jest pro-
sta w użyciu i ekonomiczna. Wykazuje dobrą przyczep-
ność do podłoża.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czy-
ste, zwarte, nośne, wolne od zatłuszczeń oraz oczyszczo-
ne z pyłu i zabrudzeń.
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do odmie-
rzonej ilości zimnej wody w proporcji od 0,40 do 0,50 litra 
wody na 1 kg suchego proszku i dokładnie wymieszać. Do 
betoniarki wlać odpowiednią ilość wody i wsypać całą za-
wartość worka. Mieszać ok. 5 min. W przypadku prac wy-
konywanych w wysokich temperaturach zmoczyć bloczki.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Zaprawa murarska lekka
opakowania:

11 kg
MUROWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

Z BETONU KOMÓRKOWEGO ORAZ INNYCH 
ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 998-2 L M5

Proporcje mieszanki: 0,4 do 0,5 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny

Wydajność: w zależności od grubości warstwy, 
około 3 kg/m2/5 mm

Minimalna grubość warstwy zaprawy: 5 mm

Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 5 N/mm2

Produkt posiada: Atest PZH
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UWAGI: 
Produkt dostępny w kolorze białym i szarym

ZMC-62ZASTOSOWANIE: CEKOL ZMC-62 jest zaprawą murarską 
służącą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych, 
elewacji i ogrodzeń oraz wszelkich robót murarskich na ze-
wnątrz i wewnątrz budynków, wykonanych z bloczków ga-
zobetonowych, silikatowych oraz elementów ceramicznych 
metodą cienkowarstwowego klejenia.
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL ZMC-62 jest fabrycznie wytwarza-
ną suchą mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych 
i dodatków modyfi kujących. Zastosowanie zaprawy do kle-
jenia metodą cienkowarstwową minimalizuje powstawanie 
mostków termicznych. Zaprawa jest łatwa w użyciu i posia-
da optymalną wytrzymałość. Zaprawa CEKOL ZMC-62 do-
stępna jest w kolorze białym i szarym.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czy-
ste, zwarte, nośne, wolne od zatłuszczeń oraz oczyszczo-
ne z pyłu i zabrudzeń.
WYKONANIE: Zaprawę CEKOL ZMC-62 wsypać do od-
mierzonej ilości wody w proporcji 0,18 do 0,22 litra wody 
na 1 kg suchego proszku, następnie wymieszać miesza-
dłem mechanicznym do uzyskania jednorodnej masy. Od-
stawić na 3 do 5 minut i ponownie wymieszać. Zaprawę 
CEKOL ZMC-62 należy nakładać ręcznie pacą ząbkowa-
ną lub innym narzędziem zwracając uwagę na dokładne 
wypełnienie spoin.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

opakowania:

25 kg

Zaprawa murarska cienkowarstwowa

 MUROWANIE ŚCIAN 
KONSTRUKCYJNYCH I DZIAŁOWYCH, 

ELEWACJI ORAZ OGRODZEŃ 
NA ZEWNĄRZ ORAZ WEWNĄTRZ BYDYNKÓW

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 998-2 T M15

Proporcje mieszanki: 4,5 do 5,5 l wody na 25 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny

Wydajność: około 1,5 kg/m2/mm

Minimalna grubość warstwy: 2 mm

Maksymalna grubość warstwy: 5 mm

Temperatura wykonywania prac:  +5 oC do +25 oC

Początkowa wytrzymałość na ścinanie ≥ 0,3 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 15 N/mm2

Produkt posiada: Atest PZH

wygodna w użyciu

optymalna wytrzymałość



CEKOL ZW-04

CEKOL ZW-05

CEKOL ZS-06
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ZAPRAWY
WYRÓWNUJĄCE

08

WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE 
PODŁOŻA STANOWI BARDZO 

WAŻNY ELEMENT WSZYSTKICH 
PRAC REMONTOWYCH I 

WYKOŃCZENIOWYCH 
ZASTOSOWANIE ZAPRAW 

WYRÓWNUJĄCYCH ZMNIEJSZA 
ZUŻYCIE ZAPRAW KLEJĄCYCH 

LUB WYLEWEK. 

Jeśli chcemy zmniejszyć zużycie zapraw klejących 
oraz wylewek samopoziomujących przy pracach re-
montowych i wykończeniowych należy zastosować 
zaprawy wyrównujące. Ten etap przygotowania pod-
łoża występuje wówczas, jeśli powierzchnia ściany 
czy sufi tu jest bardzo nierówna i zachodzi obawa, że 
podczas nakładania końcowej warstwy może zostać 
przekroczona maksymalna grubość warstwy zaleca-
na przez producenta.
Można użyć zaprawę wyrównującą CEKOL ZW-04 lub 
elastyczną zaprawę wyrównującą CEKOL ZW-05. Oba 
produkty doskonale sprawdzają się zarówno na ze-
wnątrz, jak i wewnątrz budynków, gdyż ich receptura 
jest na bazie cementu. Przy tym etapie ważne jest to 
jak duże nierówności czy ubytki chcemy uzupełnić. 
Zaprawa CEKOL ZW-05 jest zaprawą do uzupełniania 
mniejszych nierówności (do około 10 mm), natomiast 
zaprawę CEKOL ZW-04 należy użyć, gdy są do uzu-
pełnienia większe nierówności tj. zamurowanie prze-
bić czy bruzd. Grubość nakładanej warstwy mieści 
się w zakresie 3 mm do 50 mm. 
Jeśli chcemy zmniejszyć zużycie gładzi i nie nakładać 
jej później zbyt grubo lub wstępnie podrównać pod-
łoże, czy przygotować wstępnie powierzchnię tynku, 
to należy użyć białą cementową zaprawę szpachlo-
wą CEKOL ZS-06. Jest to produkt mrozo- i wodood-
porny służący do uzupełniania ubytków oraz wyrów-
nywania powierzchni, na zewnątrz oraz wewnątrz bu-
dynków. Zaprawa wyprodukowana jest na drobnym 
i białym kruszywie, dzięki czemu uzyskujemy białą, 
gładką i równą powierzchnię.
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UWAGI: 
1. Podłoże zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80.
2. Zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.
3. Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych.

wydajna i wygodna w użyciu

grubość warstwy od 3 do 50 mm

UWAGI:

ZW-04 ZASTOSOWANIE: CEKOL ZW-04 jest zaprawą służącą do 
uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni ścian 
i podłóg. CEKOL ZW-04 służy również, jako materiał do 
wykonywania podkładu podłogowego. Zastosowanie za-
prawy CEKOL ZW-04 jako podkładu zmniejsza zużycie 
zapraw klejących i wylewek samoniwelujących przy pra-
cach remontowych i wykończeniowych. Do wykonywania 
posadzek można również  zastosować zaprawy np. CE-
KOL ZP-03 lub wylewkę samoniwelującą CEKOL  L-01. 
CEKOL ZW-04 można stosować przy systemach ogrze-
wania podłogowego. 
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL ZW-04 jest fabrycznie wytwarzaną 
suchą mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych, kru-
szywa i dodatków modyfi kujących. Maksymalna wielkość 
ziarna 3 mm. Jest mrozo- i wodoodporną zaprawą do sto-
sowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. CEKOL ZW-04 
jest produktem wydajnym, łatwym i wygodnym w użyciu, 
absolutnie nieszkodliwym. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, 
zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarn-
ka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane 
z podłożem należy usunąć. Podłoże zagruntować emulsją 
gruntującą CEKOL DL-80. Zaprawę wyrównującą CEKOL 
ZW-04 stosuje się na podłożach z muru ceglanego, betonu 
lub gazobetonu. W przypadku betonu starego trudno na-
prawialnego można ją stosować wraz z masą sczepną CE-
KOL T-60-A (CEKOL T-60-A stosować zgodnie z instrukcją). 
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do zimnej 
wody w proporcji 0,16 do 0,18 litra wody na 1 kg suchego 
proszku i dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą mie-
szadła mechanicznego. Należy wsypywać proszek do 
wody. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymiesza-
niu i zachowuje swoje właściwości przez 2 godziny. W przy-
padku gęstnienia w tym czasie należy ją ponownie inten-
sywnie wymieszać nie dolewając wody. Na przygotowane, 
zagruntowane podłoże zaprawę nanosić za pomocą kielni 
lub gładkiej stalowej pacy. Jednorazowo masę można na-
kładać do grubości około 50 mm. Zaprawę należy chronić 
przed zbyt szybkim wysychaniem. Świeża zaprawa wyma-
ga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych. Układa-
nie płytek można rozpocząć po około 48 godzinach. Wy-
kładziny podłogowe, posadzki podłogowe, parkiety, pa-
nele można układać po wyschnięciu do wilgotności  2 %.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Zaprawa wyrównująca
opakowania:

5 kg

25 kg

 WYRÓWNYWANIE POWIERZCHNI 
ŚCIAN I PODŁÓG, UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW 

ORAZ WYKONYWANIE
PODKŁADU PODŁOGOWEGO

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 13813 CT-C25-F5

Proporcje mieszanki: 4,0 do 4,5 l wody na 25 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy:  około 2 godziny 

Czas schnięcia: zależy od grubości warstwy; przyjmuje się wysychanie 
około 1,5 mm na grubości warstwy na dobę 

Wydajność: około 1,8 kg/m²/mm 

Minimalna grubość warstwy: 3 mm 

Maksymalna grubość warstwy:  50 mm 

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 N/mm2

Reakcja na ogień: A1/A1fl 

Produkt posiada: Atest PZH
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UWAGI: 
1. Podłoże zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80.
2. Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych.

ZW-05ZASTOSOWANIE: CEKOL ZW-05 jest zaprawą służącą do 
uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni ścian 
i podłóg. Zastosowanie zaprawy CEKOL ZW-05 jako pod-
kład zmniejsza zużycie zapraw klejących i wylewek samo-
niwelujących przy pracach remontowych i wykończenio-
wych. Zaprawę można stosować przy systemach ogrze-
wania podłogowego. 
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL ZW-05 jest fabrycznie wytwarzaną 
suchą mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych, do-
datków modyfi kujących. CEKOL ZW-05 jest mrozo- i wodo-
odporną zaprawą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz bu-
dynków. CEKOL ZW-05 jest produktem wydajnym, łatwym 
i wygodnym w użyciu, absolutnie nieszkodliwym. Dzięki za-
stosowaniu specjalnych dodatków zwiększających przy-
czepność do podłoża CEKOL ZW-05 jest szczególnie po-
lecany do naprawy balkonów, powierzchni ścian i sufi tów.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, 
zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarn-
ka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane 
z podłożem należy usunąć. Podłoża silnie chłonące nale-
ży zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. Zapra-
wę wyrównującą CEKOL ZW-05 stosuje się na podłożach 
z muru ceglanego, betonu cementowego, cementowo-wa-
piennego lub gazobetonu. W przypadku betonu starego, 
trudno naprawialnego można ją stosować wraz z masą 
sczepną CEKOL T-60-A (CEKOL T-60-A stosować zgod-
nie z instrukcją).
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do zimnej 
wody w proporcji 0,20 do 0,22 litra wody na 1 kg suchego 
proszku i dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą mie-
szadła mechanicznego. Zaprawa nadaje się do użycia za-
raz po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez 
2 godziny. W przypadku zgęstnienia masy w tym czasie 
należy ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając 
wody. Na przygotowane, zagruntowane podłoże zaprawę 
nanosić za pomocą kielni lub gładkiej stalowej pacy. Jed-
norazowo masę można nakładać do grubości ok. 10 mm. 
Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw 
cementowych.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

opakowania:

5 kg

25 kg

Elastyczna zaprawa wyrównująca o zwiększonej 
przyczepności do podłoża

WYRÓWNYWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN I PODŁÓG 
ORAZ UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW

DO NAPRAW BALKONÓW
POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 998-1 OC CSIV W1

Proporcje mieszanki: 5 - 5,5 l wody na 25 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny

Wydajność: około 1,7 kg/m2/mm

Grubość warstwy: 2-10 mm

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC

Przyczepność po cyklach sezonowania: ≥ 0,6 N/mm2, FP-b

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 6 N/mm2

Absorpcja wody: c ≤ 0,40 kg/m2·min0,5

Produkt posiada: Atest PZH

zwiększona przyczepność do podłoża

naprawa podłóg i ścian
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UWAGI: 
1. Podłoże zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80.
2. Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych.

zawiera biały cement

drobne ziarno

UWAGI:

ZS-06 ZASTOSOWANIE: CEKOL ZS-06 jest mrozo- i wodoodpor-
ną zaprawą, służącą do uzupełniania ubytków oraz wyrów-
nywania powierzchni ścian i sufi tów na zewnątrz oraz we-
wnątrz budynków.
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL ZS-06 jest suchą mieszanką bia-
łego cementu, białych wypełniaczy mineralnych oraz środ-
ków modyfi kujących. Zaprawę można stosować na pod-
łożach mineralnych, z cegły, betonu, gazobetonu, na tyn-
kach cementowych i cementowo-wapiennych. Grubość 
ziarna do 0,5 mm.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, 
zwarte, wolne od zatłuszczeń. Farby olejne, klejowe oraz 
luźne ziarnka piasku należy usunąć. Podłoża silnie chłoną-
ce należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80.
WYKONANIE: Zaprawę należy przygotować wsypując 1kg 
proszku do ok. 0,2 l wody (ok. 5 litrów na worek 25 kg) i wy-
mieszać mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jed-
norodnej masy. Bezpośrednio po wymieszaniu zaprawa na-
daje się do użycia i zachowuje swoje właściwości przez ok. 
2 h. W przypadku zgęstnienia w tym czasie należy ją po-
nownie wymieszać nie dolewając wody. Zaprawę nanieść 
na przygotowane podłoże za pomocą gładkiej pacy. Gru-
bość warstwy 1 ÷ 10 mm. Świeża zaprawa wymaga typo-
wej pielęgnacji jak dla zapraw cementowych. W czasie wią-
zania należy ją chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, 
np. poprzez delikatne zraszanie wodą. Powierzchnię po 
wstępnym związaniu zatrzeć jak tynk cementowo-wapienny.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Biała cementowa zaprawa szpachlowa
opakowania:

5 kg

25 kg

WYRÓWNYWANIE POWIERZCHNI 
ŚCIAN I SUFITÓW NA WSZELKICH PODŁOŻACH 

MINERALNYCH, WEWNĄTRZ 
ORAZ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania:  PN-EN 998-1 GP CSIV W 1

Reakcja na ogień: A1

Absorpcja wody: c ≤ 0,4 kg/m²·min0.5

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 6 N/mm²

Grubość warstwy: 1-10 mm

Przyczepność po cyklach sezonowania: ≥ 0,5 N/mm², FP-b

Zużycie:  około 1,6 kg/m² /mm

Temperatura stosowania i podłoża: od +5 oC do +25 oC

Czas zużycia: około 2 h

Produkt posiada: Atest PZH
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PRACE MASZYNOWE



CEKOL T-60-A

CEKOL Cement biały

CEKOL ZL-81
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PRODUKTY
SPECJALNE
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SYSTEM NAPRAWCZY 
SŁUŻY DO WYKONANIA NAPRAW 

POWIERZCHNI BETONOWYCH 
ORAZ UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW 

W PODŁOŻACH TAKICH JAK 
MURKI, SCHODY I BALKONY. 

UMOŻLIWIA UZYSKANIE 
WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI 

TRWAŁEGO POŁĄCZENIA 
STAREGO BETONU Z NOWYM.

Dzięki produktom specjalnym tj. CEKOL T-60-A na 
zawsze skończą się problemy z połączeniem stare-
go betonu z nowym. Masa sczepna może być stoso-
wana zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomiesz-
czeń. Jest doskonałym produktem do wykonywania 
kompleksowych, wszelkich napraw uszkodzonych 
powierzchni betonowych. Tworzy trwałe połączenie 
i poprawia przyczepność kolejnej warstwy. Staran-
ne wykonanie warstwy sczepnej wyeliminuje kłopoty 
z pękającym betonem, a tym samym z uszkodzenia-
mi wszelkich elementów wykonanych z tego spoiwa. 
Wyjątkowym produktem o specjalnych i unikatowych 
właściwościach jest CEKOL ZL-81, który zabezpiecza 
podłoża betonowe oraz ceglane i kamienne przed 
szkodliwym i destrukcyjnym działaniem wody oraz ole-
ju. Niezbędny zwłaszcza na podjazdach i garażach. 
Niezawodny do zabezpieczenia powierzchni posa-
dzek w halach produkcyjnych. Doskonały do zabez-
pieczenia podłogi w kuchni oraz wszędzie tam, gdzie 
powierzchnie narażone są na wnikanie oleju i smarów. 
CEKOL CEMENT BIAŁY jest produktem o wyjątkowej 
wytrzymałości, wytwarzanym z czystego kamienia wa-
piennego i drobnoziarnistego piasku. To cement por-
tlandzki o unikalnej jakości, do wytwarzania różnego 
rodzaju zapraw budowlanych.  
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UWAGI: 
1. Niedopuszczalne jest nakładanie nowego betonu 
    na całkowicie związaną warstwę sczepną
2. Powierzchnię betonową przed naprawą zwilżyć wodą – nie gruntować

na podłoża betonowe

nanosić twardą szczotką lub pędzlem

T-60-A ZASTOSOWANIE: CEKOL T-60-A jest suchą mieszanką prze-
znaczoną do wykonywania warstwy sczepnej przy łączeniu sta-
rego betonu z nowym. CEKOL T-60-A może być stosowany za-
równo wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. CEKOL T-60-A 
przeznaczony jest do wykonywania wszelkich napraw powierzch-
ni betonowych.  
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL T-60-A jest suchą mieszanką cemen-
tu, wypełniaczy i substancji modyfi kujących, służącą do przy-
gotowania zaprawy zwiększającej przyczepność nowego beto-
nu do naprawianego podłoża. Naprawę powierzchni betonowej 
należy wykonać metodą MOKRO NA MOKRO tzn. przed zwią-
zaniem warstwy sczepnej CEKOL T-60-A należy przykryć ją war-
stwą nowego betonu lub zaprawy naprawczej. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Przed zastosowaniem za-
prawy łączącej CEKOL T-60-A należy: 
1. usunąć pozostałości powłok ochronnych, mleczka ce-
mentowego oraz powierzchniowe zanieczyszczenia, 
2. usunąć słabo związane warstwy betonu, odkuć i usunąć 
otulinę betonową skorodowanych prętów zbrojeniowych na 
połowie obwodu pręta lub na całym obwodzie w zależno-
ści od stopnia skorodowania, 
3. oczyścić odsłonięte pręty zbrojeniowe z rdzy do stop-
nia czystości Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-2. Podłoże prze-
znaczone do naprawy powinno być dokładnie nasycone 
wodą. Intensywne nasycanie powinno być prowadzone na 
24 h przed planowaną naprawą. Bezpośrednio przed na-
prawą podłoże powinno być matowo mokre. 
WYKONANIE: Przygotowanie zaprawy polega na wymie-
szaniu suchej mieszanki CEKOL T-60-A z wodą w propor-
cjach 0,25 litra wody na 1 kg suchego proszku. Do odmie-
rzonej ilości wody należy stopniowo dodawać suchą mie-
szankę, dokładnie mieszając za pomocą mieszadła wolno-
obrotowego. Po wymieszaniu świeżą zaprawę należy od-
stawić na około 15 minut, po czym ponownie zamieszać. 
Powierzchnię betonową przed naprawą zwilżyć wodą – nie 
gruntować. Na zabezpieczoną antykorozyjnie stal zbroje-
niową i przygotowaną powierzchnię betonu należy nanieść 
warstwę sczepną o grubości 2 do 3 mm. Zaprawę nale-
ży nanosić twardą szczotką lub pędzlem dokładnie pokry-
wając powierzchnię betonu. Świeża zaprawa nadaje się do 
użycia w czasie od 0,5 do 2 h (w zależności od tempera-
tury podłoża i otoczenia). Nakładanie nowego betonu na-
leży rozpocząć bezpośrednio lub po lekkim stężeniu war-
stwy sczepnej, jednak bezwzględnie należy przestrzegać 
zasady, że warstwa ta musi być świeża i wilgotna.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Masa sczepna do łączenia starego betonu z nowym
opakowania:

2 kg

20 kg

WYKONYWANIE WARSTWY SZCZEPNEJ 
PRZY ŁĄCZENIU STAREGO BETONU Z NOWYM 

DO WSZELKICH NAPRAW POWIERZCHNI BETONOWYCH

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 1504-3 wyrób do napraw niekonstrukcyjnych 
betonu (zaprawa na cemencie hydraulicznym)

Proporcje mieszanki: około 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy: 0,5 do 2 godzin w zależności od temperatury 
podłoża i otoczenia 

Wydajność: około 1,7 kg/m²/mm 

Grubość warstwy: 2 do 3 mm 

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC

Wytrzymałość na ściskanie: Klasa R2

Zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05 %

Przyczepność: ≥0,8 MPa

Kompatybilność termiczna: ≥ 0,8 MPa

Absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg m-2 h0,5

Reakcja na ogień: A2/A2fl 

Produkt posiada: Atest PZH
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UWAGI: 
Podczas prowadzonych prac wykończeniowych z użyciem białego ce-
mentu należy stosować czystą wodę wodociągową oraz czyste narzę-
dzia, najlepiej ze stali nierdzewnej.

BIAŁY CEMENTZASTOSOWANIE: Cement biały jest doskonałym spoiwem 
do wytwarzania różnego rodzaju zapraw budowlanych ta-
kich jak: zaprawy do szpachlowania, tynki, kleje, zaprawy 
do spoinowania oraz do produkcji betonu, kostki bruko-
wej, itp. Dzięki wysokiemu stopniowi białości jest szcze-
gólnie polecany do wyrobów barwionych. Do wytwarza-
nia wyrobów barwionych należy stosować odpowiedniej 
jakości kruszywa (np. jasne piaski kwarcowe, białe kruszy-
wa marmurowe, itp.) 
WŁAŚCIWOŚCI: Biały cement jest hydraulicznym spoiwem 
mineralnym do wytwarzania zapraw budowlanych stosowa-
nych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Charakteryzu-
je się niską zawartością alkaliów, wysoką odpornością na 
siarczany oraz niską zawartością chromianów ≤ 2 mg/kg.
WYKONANIE: W celu uzyskania powtarzalnej barwy nale-
ży zachowywać stałe proporcje składników w każdej mie-
szanej porcji. Podczas prowadzonych prac wykończenio-
wych z użyciem białego cementu należy stosować czy-
stą wodę wodociągową oraz czyste narzędzia, najlepiej 
ze stali nierdzewnej.
PRZECHOWYWANIE: Cement należy przechowywać w wa-
runkach suchych w oryginalnych opakowaniach, z dala od 
źródeł zawilgocenia.

opakowania:

5 kg
DO WYTWARZANIA RÓŻNEGO RODZAJU 

ZAPRAW BUDOWLANYCH 

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-90/B-30010 

Typ: CEM I 52,5 R 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 52,5 MPa

Początkowy czas wiązania: 120 min

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI 
w suchej masie cementu

Poniżej 2 ppm 
(bez względu na okres i sposób przechowywania)

polecany do wyrobów barwionych
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UWAGI: 
Produkt gotowy do użycia- nie rozcieńczać. 

ZL-81 ZASTOSOWANIE: CEKOL ZL-81 służy do zabezpieczania 
podłoży betonowych, ceglanych, kamiennych i innych pod-
łoży mineralnych przed działaniem wody i oleju. Można sto-
sować go wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. CEKOL 
ZL-81 szczególnie polecany jest do stosowania na pod-
jazdach, w garażach, na posadzkach hal przemysłowych, 
w kuchniach i na wszystkich powierzchniach narażonych 
na działanie oleju, nie hamuje wymiany pary wodnej i ga-
zów z otoczeniem.  
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL ZL-81 jest wodorozcieńczalnym, 
gotowym do użycia preparatem, łatwym do stosowania 
dowolną techniką malarską (wałek, pędzel, natrysk). Po 
wyschnięciu tworzy na powierzchni przezroczystą powło-
kę wodo- i olejoodporną. CEKOL ZL-81 stanowi ochronę 
czasową powierzchni porowatych przed działaniem oleju. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być oczysz-
czone z luźnych elementów, kurzu i zanieczyszczeń oraz 
elementów nasiąkliwych takich jak tłuszcze, farby olejne, 
akrylowe, itp. 
WYKONANIE: CEKOL ZL-81 jest gotowy do użycia. Nie wy-
maga rozcieńczania. Na przygotowane podłoże CEKOL 
ZL-81 nanosić można wałkiem, pędzlem lub natryskiem. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w oryginal-
nych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i za-
ciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od prze-
grzania i mrozu. 

Preparat do zabezpieczania powierzchni 
przed wnikaniem oleju
opakowania:

1 L
5 L

ZABEZPIECZANIE PODŁOŻY MINERALNYCH 
PRZED DZIAŁANIEM WODY I WNIKANIEM OLEJU

DANE TECHNICZNE

Czas schnięcia: od kilku do 24 godzin w zależności 
od temperatury i wilgotności 

Wydajność: z 1litra 5÷15 m² (w zależności od stopnia nasiąkliwości 
podłoża może ulegać znacznym zmianom) 

Temperatura wykonywania prac: + 50C do + 250C 

Produkt posiada: Atest PZH

tworzy bezbarwną powłokę

odporny na działanie oleju



Preparat do zabezpieczenia powierzchni 

przed wnikaniem oleju
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WYLEWKI
I POSADZKI

10
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ZA POMOCĄ WYLEWKI 
SAMONIWELUJĄCEJ LUB 

POSADZEK CEMENTOWYCH 
MOŻNA STWORZYĆ PODKŁAD 
PODŁOGOWY POD POSADZKĘ 

WYKONANĄ Z DOWOLNEJ 
OKŁADZINY. PRODUKTY TE 

MOGĄ STANOWIĆ PODKŁAD 
POD WYKŁADZINY CERAMICZNE, 

PARKIETY, PANELE 
I WYKŁADZINY PVC.

Podłogi, to bardzo ważny element każdego pomiesz-
czenia. Dobór odpowiednich warstw podłogi zależ-
ny jest od przeznaczenia pomieszczenia oraz czyn-
ników oddziaływujących. Wybór podkładu podłogo-
wego związany jest z warunkami, w jakich będzie eks-
ploatowana podłoga. Gruboziarnisty podkład pod po-
sadzki CEKOL ZP-03 przeznaczony jest do stosowa-
nia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. 
Może stanowić również podk ład pod ok ładziny ce-
ramiczne, parkiety, panele oraz wyk ładziny PVC. 
Ze względu na spoiwo użyte do produkcji po-
sadzki, można wyróżnić dwa rodzaje: cemento-
we – CEKOL L-01 i CEKOL Posadzka Cementowa 
oraz gipsowe- CEKOL WG-50. 
Posadzka Cementowa CEKOL oraz CEKOL Wylewka 
betonowa są standardowymi produktami do przygo-
towania podkładu podłogowego, zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz obiektów budowlanych w techno-
logii półsuchej. Natomiast CEKOL L-01 oraz CEKOL 
WG-50 są produktami przeznaczonymi do ręczne-
go i maszynowego wylewania podkładów i podłoży.  

CEKOL WG-50

CEKOL L-01

CEKOL ZP-03

CEKOL POSADZKA CEMENTOWA

CEKOL WYLEWKA BETONOWA
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UWAGI: 
1. Minimalna grubość wylewki w warstwie oddzielającej wynosi 35 mm
2. Grubość wylewki jako podkładu pływającego powinna wynosić mini-

mum 35 mm.
3. Grubość warstwy nad elementem grzejnym minimum 10 mm.
4. W przypadku powierzchni podgrzewanych, przed wylaniem masy, na-

leży wyłączyć ogrzewanie podłogowe. Włączenie może nastąpić po 
upływie 7 dni.

5. Wykładziny podłogowe, parkiety, panele oraz płytki ceramiczne można 
układać po całkowitym wyschnięciu wylewki (wilgotność poniżej 1%).

6. Przed przyklejaniem płytek ceramicznych zaleca się gruntowanie po-
wierzchni preparatem CEKOL GS-83 KONTAKT. Płytki kleić najlepiej 
metodą dwustronną stosując zaprawy klejące elastyczne, np. CEKOL 
C-10 lub CEKOL C-11. 

6 godzin do ruchu pieszego

na powierzchnie typowe i podgrzewane

UWAGI:

WG-50 ZASTOSOWANIE: CEKOL WG-50 służy do ręcznego lub ma-
szynowego wylewania podkładów i podłoży pod płytki ceramicz-
ne, kamienne, wykładziny PVC, tekstylne, panele, parkiety itp. 
Można ją stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń na wyse-
zonowanych i suchych podłożach mineralnych, w pomieszcze-
niach o wilgotności względnej powietrza do 70%.
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL WG-50 jest suchą mieszanką gipsu 
syntetycznego, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfi ku-
jących. Produkt można stosować w warstwie o grubości od 3 
mm do 50 mm, jako jastrych zespolony, na warstwie oddzielają-
cej lub jako podkład pływający. Zaprawa może być również sto-
sowana w systemach ogrzewania podłogowego. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czy-
ste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Podłoże przed 
wylaniem musi być wysezonowane i suche. Wytrzymałość 
podłoża na rozciąganie, w przypadku warstwy zespolonej 
powinna być większa niż 1,5 MPa. Przed przystąpieniem 
do wylewania podłoże należy zagruntować 2- krotnie emul-
sją CEKOL DL-80. Wylewkę należy oddylatować od ścian, 
dylatacje istniejące w podłożu przenieść na jej powierzch-
nię po związaniu. Jednorazowa powierzchnia bez dylatacji 
wewnętrznych może wynosić max. do 50 m2. W przypad-
ku podłoży bardzo słabych, chłonnych lub zaoliwionych, 
niezapewniających podkładowi odpowiedniej przyczepno-
ści, należy wykonać warstwę oddzielającą. Może ją stano-
wić np. folia polietylenowa o grubości min. 0,1 mm lub inny 
materiał o podobnych właściwościach. Jeśli podłoże na-
rażone jest na zawilgocenie, warstwą oddzielającą może 
być ułożona na podłożu izolacja przeciwwilgociowa. Nale-
ży ułożyć ją szczelnie, bez fałd, oraz wywinąć na ściany (na 
paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu. 
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do wody 
w proporcji ok. 7 litrów wody na 20 kg suchego proszku 
i wymieszać do uzyskania, jednorodnej masy. Po 5 min. za-
prawę jeszcze raz dokładnie wymieszać. W przypadku wy-
lewania maszynowego należy dobrać odpowiednią ilość 
wody do uzyskania pożądanej konsystencji. Na przygoto-
wane podłoże wylać płynną zaprawę i rozgarnąć po po-
wierzchni podłoża pacą lub łatą oraz odpowietrzyć za po-
mocą walca z kolcami, szczotki lub grabi. Po wylaniu świe-
żą zaprawę należy chronić przed bezpośrednim nasłonecz-
nieniem oraz zapewnić odpowiednie warunki wentylacyj-
ne w pomieszczeniu. W przypadku pojawienia się na po-
wierzchni nalotu należy go zeszlifować, co dodatkowo uła-
twi i przyspieszy proces wysychania. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Bezskurczowa wylewka sampoziomująca
opakowania:

20 kg
MASZYNOWE LUB RĘCZNE WYKONYWANIE 

BEZSKURCZOWEJ WYLEWKI SAMOPOZIOMUJĄCEJ 
WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 13813 CA-C30-F5

Proporcje mieszanki: ok. 7 l wody na 20 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy: około 30 minut w temperaturze + 180C 

Przydatność do ruchu pieszego: po 6 godzinach w temperaturze + 180C

Czas schnięcia:  około 1,5 mm na dobę

Wydajność: około 15 kg/m2/10 mm

Grubość warstwy: od 3 do 50 mm 

Układanie parkietów, paneli podłogowych 
oraz płytek ceramicznych itp.:  

po wyschnięciu do wilgotności < 1 %

Temperatura wykonywania prac:  + 50C do + 250C

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30 N/mm2

Reakcja na ogień: A1fl 

Produkt posiada: Atest PZH
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UWAGI: 
1. Podłoże należy zagruntować 2-3 krotnie 
    emulsją gruntującą CEKOL DL-80.
2. Po związaniu, wylewkę nakryć folią lub pielęgnować jak beton.

grubość warstwy od 2 do 20 mm

maksymalna wielkość ziarna 1mm

L-01 ZASTOSOWANIE: CEKOL L-01 jest samoniwelującą cemento-
wą zaprawą przeznaczoną do ręcznego lub maszynowego wy-
lewania podkładów i podłoży pod płytki ceramiczne, kamienne, 
wykładziny elastyczne, parkiety, mozaiki parkietowe itp. Prze-
znaczona jest również do stosowania na posadzki podgrzewa-
ne. CEKOL L-01 nadaje się do stosowania w pomieszczeniach 
mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Doskonała 
do wykorzystania w budynkach nowych i odnawianych, a także 
przy remontach posadzek. Wylewka CEKOL L-01 jest mrozood-
porna i można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL L-01 jest suchą mieszanką cemen-
tową wyprodukowaną z najwyższej jakości surowców z zasto-
sowaniem szerokiej gamy dodatków uszlachetniających, uela-
styczniających oraz zapewniających doskonałą przyczepność 
do podłoża. Zaprawę CEKOL L-01 można stosować w dowol-
nej ilości warstw, lecz tak, aby grubość jednej warstwy nie prze-
kraczała 20 mm. Przed wylaniem kolejnej warstwy powierzchnię 
należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. Maksy-
malna wielkość ziarna 1 mm.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czy-
ste, zwarte, nośne i wolne od zat łuszczeń. Wytrzyma-
łość podłoża na rozciąganie powinna być większa niż 
1,5 N/mm2. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszel-
kie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usu-
nąć. Przed przystąpieniem do wylewania podłoże należy 
zagruntować 2-3 krotnie emulsją CEKOL DL-80, która uła-
twia rozpływanie masy i powoduje wyrównanie chłonności 
podłoża. Wylewkę należy oddylatować od ścian, a istnieją-
ce w podłożu dylatacje należy zaznaczyć na ścianach i po 
związaniu wylewkę w tych miejscach naciąć.
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do odmierzo-
nej ilości wody w proporcji 5,5 do 6,0 litrów wody na 25 kg 
suchego proszku. Składniki intensywnie mieszać do mo-
mentu uzyskania wolnej od grudek, jednorodnej masy. Po 
odczekaniu około 5 minut zaprawę jeszcze raz dokładnie 
wymieszać. Na przygotowane podłoże wylać płynną za-
prawę i rozgarnąć po powierzchni podłoża pacą stalową 
lub łatą oraz odpowietrzyć za pomocą walca z kolcami lub 
szczotki. Zaprawę po wylaniu należy chronić przed zbyt-
nim wysychaniem. Po wstępnym związaniu wylewkę na-
leży nakryć folią lub pielęgnować jak beton. W przypadku 
powierzchni podgrzewanych przed wylaniem masy nale-
ży wyłączyć ogrzewanie podłogowe. Włączenie może na-
stąpić po upływie 7 dni. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Samoniwelująca wylewka cementowa
opakowania:

25 kg
 PRZYGOTOWANIE PODKŁADÓW I PODŁOŻY 

POD OKŁADZINY CERAMICZNE I PARKIETY 
ORAZ DO STOSOWANIA NA POSADZKI PODGRZEWANE

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 13813 TYP CT-C30-F7

Proporcje mieszanki: 5,5 do 6,0 l wody na 25 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy: około 30 minut w temperaturze + 180C 

Przydatność do ruchu pieszego: po 6 godzinach w temperaturze + 180C 

Wydajność: około 1,7 kg/m²/mm

Grubość warstwy:  2 do 20 mm

Układanie terakoty: po 24 godzinach 

Układanie parkietów, paneli podłogowych itp.: po wyschnięciu do wilgotności < 2 % 

Temperatura wykonywania prac:  + 50C do + 250C

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 7 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30 N/mm2

Reakcja na ogień: A2fl -s1

Produkt posiada: Atest PZH

UWAGI: D
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UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować 
    emulsją gruntującą CEKOL DL-80.
2. W czasie wiązania chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.
3. Pielęgnować jak tradycyjny beton. 

ZP-03ZASTOSOWANIE: CEKOL ZP-03 jest materiałem przezna-
czonym do wykonywania podkładu podłogowego na ba-
zie cementu, do stosowania wewnątrz obiektów budowla-
nych. Może być również stosowany na zewnątrz. CEKOL 
ZP-03 może stanowić podkład pod wykładziny ceramicz-
ne, parkiety, panele i wykładziny PVC. 
WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL ZP-03 jest mieszanką cemen-
tu, odpowiednio dobranych kruszyw oraz szeregu dodat-
ków modyfi kujących. Maksymalna wielkość ziarna 4 mm.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czy-
ste, zwarte, nośne, wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność (pyły, bitumy, oleje). Oczyszczone, odkurzo-
ne podłoże należy zwilżyć wodą, a w przypadku słabego 
i silnie chłonącego podłoża, zagruntować emulsją gruntu-
jącą CEKOL DL-80. 
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do zimnej 
wody w proporcji 0,12 do 0,15 litra wody na 1 kg suchego 
proszku i dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła me-
chanicznego lub w betoniarce. Zaprawa stanowi optymalną 
mieszankę do wykonywania wylewek maszynowych przy 
użyciu odpowiednich maszyn i urządzeń. Zaprawę nano-
sić na przygotowane podłoże tak jak tradycyjne jastrychy 
cementowe w technologii półsuchej. Szerokość układane-
go pola ok. 2 m. Wyrównać zaprawę za pomocą łat prze-
suwanych po wcześniej przygotowanych prowadnicach 
oddzielających pola. Powierzchnię zatrzeć na gładko. Za-
prawę należy zużyć w ciągu 2 godzin. W przypadku gęst-
nienia w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wy-
mieszać nie dolewając wody. W czasie wiązania chronić 
przed zbyt szybkim wysychaniem. Po wstępnym związaniu 
wykonać dylatacje oraz pielęgnować jak tradycyjny beton. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

opakowania:

25 kg

Grubowarstwowy podkład pod posadzki 

WYKONYWANIE GRUBOWARSTWOWEGO 
PODKŁADU PODŁOGOWEGO WEWNĄTRZ 

ORAZ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

nanosić jak tradycyjny jastrych

maksymalna wielkość ziarna 4mm

UWAGI:
1. Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 13813 CT-C20-F5

Proporcje mieszanki: 3,0 do 3,75 l wody na 25 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny 

Wydajność: około 2 kg/m²/mm

Grubość warstwy:  20 do 80 mm

Przydatność do ruchu pieszego: około 48 godzin w temperaturze 18 0C

Temperatura wykonywania prac: + 50C do + 250C

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 N/mm2

Reakcja na ogień: A1fl 

Produkt posiada: Atest PZH
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UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować 
    emulsją gruntującą CEKOL DL-80.
2. Pielęgnować jak tradycyjny beton. 

POSADZKA CEMENTOWA
ZASTOSOWANIE: POSADZKA CEMENTOWA CEKOL jest 
materiałem przeznaczonym do wykonywania podkładu 
podłogowego na bazie cementu do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz obiektów budowlanych. Może stanowić pod-
kład pod wykładziny ceramiczne, parkiety, panele i wykła-
dziny PVC. Nadaje się do wykonywania wylewek maszy-
nowych.
WŁAŚCIWOŚCI: POSADZKA CEMENTOWA CEKOL jest 
mieszanką cementu, odpowiednio dobranych kruszyw 
oraz dodatków modyfi kujących. Maksymalna wielkość 
ziarna 4 mm.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czy-
ste, zwarte, nośne, wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność (pyły, bitumy, oleje). Oczyszczone, odkurzo-
ne podłoże należy zwilżyć wodą, a w przypadku słabego 
i silnie chłonącego podłoża, zagruntować emulsją gruntu-
jącą CEKOL DL-80. 
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do zimnej 
wody w proporcji 0,10 do 0,12 litra wody na 1 kg suche-
go proszku i dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła 
mechanicznego lub w betoniarce. Do wykonania podkładu 
podłogowego można użyć odpowiednich maszyn i urzą-
dzeń. Zaprawę nanosić na przygotowane podłoże tak jak 
tradycyjne jastrychy cementowe w technologii półsuchej. 
Szerokość układanego pola ok. 2 m. Wyrównać zaprawę 
za pomocą łat przesuwanych po wcześniej przygotowa-
nych prowadnicach oddzielających pola. Powierzchnię za-
trzeć na gładko. Zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin. 
W przypadku gęstnienia w tym czasie, należy ją ponow-
nie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. W czasie 
wiązania chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Po 
wstępnym związaniu wykonać dylatacje oraz pielęgnować 
jak tradycyjny beton. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Posadzka cementowa
opakowania:

25 kg
WYKONYWANIE CEMENTOWEGO 

PODKŁADU PODŁOGOWEGO WEWNĄTRZ 
ORAZ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

powierzchnie zatrzeć na gładko

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania PN-EN 13813 CT-C20-F5

Proporcje mieszanki: 2,5 l do 3,0 l wody na 25 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny 

Wydajność: około 2 kg/m²/mm

Grubość warstwy: 20 do 80 mm 

Przydatność do ruchu pieszego: około 48 godzin w temperaturze 18oC

Temperatura wykonywania prac:  + 50C do + 250C

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 N/mm2

Reakcja na ogień: A1fl 

Zaprawa posiada: Atest PZH

UWAGI: D
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UWAGI: 
1. Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować 
    emulsją gruntującą CEKOL DL-80.
2. Pielęgnować jak tradycyjny beton. 

WYLEWKA BETONOWA
ZASTOSOWANIE: CEKOL WYLEWKA BETONOWA  jest ma-
teriałem przeznaczonym do wykonywania podkładu podło-
gowego na bazie cementu do stosowania wewnątrz i na ze-
wnątrz obiektów budowlanych. Może stanowić podkład pod 
wykładziny ceramiczne, parkiety, panele i wykładziny PVC.
WŁAŚCIWOŚCI: Po związaniu zaprawa jest mrozo- i wodo-
odporna, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów 
budowlanych. Jest mieszanką cementu,  odpowiednio do-
branych kruszyw oraz dodatków modyfi kujących. Maksy-
malna wielkość ziarna 4 mm.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czy-
ste, zwarte, nośne, wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność (pyły, bitumy, oleje). Oczyszczone, odkurzo-
ne podłoże należy zwilżyć wodą, a w przypadku słabego 
i silnie chłonącego podłoża, zagruntować emulsją gruntu-
jącą CEKOL DL-80.
WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do zimnej 
wody stosując proporcję ok. 0,6 litra wody na opakowanie 
(5 kg) i dokładnie wymieszać. Zaprawę nanieść na przy-
gotowane podłoże tak jak tradycyjny jastrych cementowy 
o konsystencji półsuchej. Świeżą zaprawę wyrównać za po-
mocą łaty lub pacy. Po wstępnym związaniu powierzchnię 
zatrzeć na gładko. Zaprawę należy zużyć w ciągu 2 go-
dzin. W przypadku gęstnienia w tym czasie, należy ją po-
nownie wymieszać nie dolewając wody. W czasie wiąza-
nia chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i pielęgno-
wać jak tradycyjny beton. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszcze-
niach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

opakowania:

5 kg

Wylewka betonowa

WYKONYWANIE 
PODKŁADU PODŁOGOWEGO 

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania PN-EN 13813 CT-C20-F5

Wydajność: ok. 2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Grubość warstwy: 20 do 80 mm

Przydatność do ruchu pieszego: około 48 godzin w temperaturze 18oC.

Czas schnięcia: około 1,5 mm grubości warstwy na dobę

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 N/mm2

Reakcja na ogień A1fl 

grubość warstwy 20-80 mm



CEKOL DL-80

CEKOL GS-83 KONTAKT

CEKOL GB-87

CEKOL GT-86 KONCENTRAT
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ODPOWIEDNIE 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

TO PODSTAWA 
PRZY WSZYSTKICH 

PRACACH REMONTOWYCH 
I BUDOWLANYCH. 

WŚRÓD GRUNTÓW 
MARKI CEKOL ZNAJDUJĄ 

SIĘ SPECJALISTYCZNE 
PREPARATY, UMOŻLIWIAJĄCE 
WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA W ZALEŻNOŚCI 
OD WYKONYWANYCH PRAC.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowla-
nych bardzo istotnym etapem jest odpowiednie przy-
gotowanie podłoża. Od tego w dużym stopniu zale-
ży prawidłowe wykonanie prac budowlanych i remon-
towych oraz ich trwałość. Podłoże musi być czyste, 
zwarte, nośne, jednorodne i równomiernie chłonne. 
Powierzchnie należy oczyścić z wszelkich warstw, któ-
re mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na pogor-
szenie przyczepności nakładanych zapraw czy mas 
szpachlowych. Na zagruntowanym podłożu zaprawa 
wiąże równomiernie na całej powierzchni. Gruntowa-
nie redukuje i wyrównuje chłonność podłoża, wzmac-
nia je, a także zapewnia odpowiednią przyczepność. 
Zastosowanie emulsji gruntującej głęboko penetrują-
cej CEKOL DL-80 ma na celu zmniejszenie i ogranicze-
nie chłonności podłoża. Emulsja jest produktem ma-
jącym wszechstronne zastosowanie, służy do grunto-
wania nasiąkliwych podłoży gipsowych, betonowych 
oraz ceglanych. Na powierzchnie nienasiąkliwe, gład-
kie oraz stropy i elementy prefabrykowane należy użyć 
specjalnego preparatu kontaktowego, który poprawi 
przyczepność do tego typu podłoży trudnych tj. CE-
KOL GS-83 Kontakt. Do przygotowania podłoża pod 
tynki gipsowe należy zastosować CEKOL GT-86 Grunt 
tynkarski koncentrat. Po wyschnięciu na powierzchni 
zostaje lekko błyszcząca, barwna powłoka, która po-
prawia równomierność wiązania tynków oraz zwięk-
sza ich przyczepność do podłoża. 
Doskonałym rozwiązaniem do gruntowania powierzch-
ni pod cienkowarstwowe tynki elewacyjne jest bia-
ły preparat do gruntowania CEKOL GB-87. Po jego 
zastosowaniu powstaje odporna powłoka na działa-
nie wody oraz czynników alkalicznych, która popra-
wia przyczepność oraz polepsza wiązanie i nakła-
danie tynków. 

GRUNTY
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UWAGI: 
1. Nie dopuszczać do tworzenia kałuż. 
2. Aby zwiększyć odporność powierzchni na wpływ czynników atmosfe-

rycznych należy ją 2-3 krotnie pokryć cienką warstwą CEKOL DL-80. 
Każdą następną warstwę gruntu można nakładać po całkowitym wchło-
nięciu i wstępnym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Podczas nano-
szenia i schnięcia emulsji temperatura podłoża i otoczenia musi być 
dodatnia, najkorzystniej w granicach +5ºC do + 25ºC. Dalsze prace 
prowadzić można po całkowitym wyschnięciu powierzchni gruntowa-
nej. Czas schnięcia w zależności od temperatury i wilgotności otocze-
nia wynosi od kilku do 24 godzin. 

wzmacnia podłoże

zwiększa przyczepność

DL-80 ZASTOSOWANIE: CEKOL DL-80 jest wodorozcieńczal-
ną, bezrozpuszczalnikową, głęboko penetrującą emulsją 
służącą do gruntowania nasiąkliwych podłoży gipsowych, 
betonowych, ceglanych pod szpachlowanie, wyrównywa-
nie zaprawami samopoziomującymi, przyklejanie płytek ce-
ramicznych. Można stosować wewnątrz oraz na zewnątrz 
budynków. Emulsją CEKOL DL-80 można zabezpieczać 
powierzchnie tynków przed wpływem wilgoci i działaniem 
czynników atmosferycznych. 
WŁAŚCIWOŚCI: Emulsja CEKOL DL-80 jest nietoksycz-
na i niepalna. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. 
Wzmacnia podłoża, uszczelnia je, zwiększa przyczepność 
do podłoża szpachlówek, zapraw klejących i wylewek. Za-
pobiega szkodliwym reakcjom chemicznym między gip-
sem, a cementem. Przy wylewkach samopoziomujących 
zapobiega zbyt szybkiemu wchłanianiu wody przez pod-
łoże, poprawiając rozpływność i ograniczając tworzenie 
się pęcherzyków. Przy tynkowaniu i szpachlowaniu CE-
KOL DL-80 poprawia równomierność wiązania nakłada-
nych zapraw. Po wyschnięciu, na podłożu powstaje prze-
zroczysta, lekko błyszcząca, powłoka odporna na działa-
nie wody i czynników alkalicznych, która nie hamuje wy-
miany pary wodnej i gazów z otoczeniem. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być 
oczyszczone z luźnych kawałków, drobin, kurzu oraz ele-
mentów nienasiąkliwych takich jak farby olejne, akrylowe 
itp.. Nie może być zatłuszczone. 
WYKONANIE: Emulsja jest gotowa do użycia. Na przy-
gotowane podłoże nanosić równomiernie pędzlem, wał-
kiem lub natryskiem. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w orygi-
nalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i za-
ciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od prze-
grzania i mrozu. 

Emulsja gruntująca głęboko penetrująca 
opakowania:

1 L
5 L
10 L

 GRUNTOWANIE NASIĄKLIWYCH PODŁOŻY 
GIPSOWYCH, BETONOWYCH, CEGLANYCH 

PRZED SZPACHLOWANIEM, WYRÓWNYWANIEM 
POWIERZCHNI ORAZ PRZED PRZYKLEJANIEM PŁYTEK

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-C-81906:2003

Czas schnięcia: od kilku do 24 godzin w zależności 
od temperatury i wilgotności 

Wydajność: 1litr około 5÷15 m² (w zależności od stopnia nasiąkliwo-
ści podłoża może ulegać znacznym zmianom) 

Temperatura wykonywania prac :  + 50C do + 250C

Produkt posiada: Atest PZH
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UWAGI: 
Podczas nanoszenia i schnięcia emulsji temperatura podłoża i otoczenia
musi być dodatnia, najkorzystniej w granicach +5ºC do + 25ºC. Dalsze
prace prowadzić można po całkowitym wyschnięciu powierzchni grunto-
wanej. Czas schnięcia w zależności od temperatury i wilgotności otocze-
nia wynosi od kilku do 24 godzin.

GS-83 KontaktZASTOSOWANIE: CEKOL GS-83 Kontakt jest prepa-
ratem służącym do gruntowania powierzchni gładkich, 
stropów oraz elementów prefabrykowanych wykonanych 
z gładko odeskowanych elementów betonowych i żelbe-
tonowych. Preparat CEKOL GS-83 Kontakt ma za zada-
nie polepszenie przyczepności tynków do podłoży trud-
nych i gładkich. Można go stosować wewnątrz oraz na ze-
wnątrz budynków.  
WŁAŚCIWOŚCI: Preparat CEKOL GS-83 Kontakt jest 
nietoksyczny i niepalny. Wzmacnia podłoża, zwiększa przy-
czepność do podłoża tynków, szpachlówek i zapraw kle-
jących. Przy tynkowaniu CEKOL GS-83 Kontakt poprawia 
równomierność wiązania nakładanych zapraw, poprawia 
ich przyczepność oraz ułatwia nanoszenie. Po wyschnię-
ciu, na podłożu powstaje szorstka powłoka odporna na 
działanie wody i czynników alkalicznych, która nie hamuje 
wymiany pary wodnej i gazów z otoczeniem. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być 
oczyszczone z luźnych kawałków, drobin, kurzu, elemen-
tów nienasiąkliwych takich jak farby olejne oraz wszelkich 
elementów trwale niezwiązanych z podłożem. Nie może 
być zatłuszczone. 
WYKONANIE: Grunt nie wymaga rozcieńczania. Przed 
użyciem należy go dokładnie wymieszać, aby ujednorod-
nić konsystencję. Na przygotowane podłoże nanosić rów-
nomiernie pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym. 
Sąsiadujące elementy chronić przed zanieczyszczeniem. 
Ewentualne świeże zabrudzenia zmyć wodą. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w orygi-
nalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i za-
ciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od prze-
grzania i mrozu. 

opakowania:

5 kg

20 kg

Preparat do gruntowania Kontakt

 GRUNTOWANIE POWIERZCHNI GŁADKICH, 
STROPÓW ORAZ ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 

PRZED TYNKOWANIEM NA PODŁOŻACH TRUDNYCH

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:  PN-C-81906:2003

Czas schnięcia: od kilku do 24 godzin 
(w zależności od temperatury i wilgotności) 

Wydajność: z 1 kg około 3-4 m² (w zależności od rodzaju i struktury 
podłoża może ulegać zmianom)

Temperatura wykonywania prac: +50C do + 250C

Produkt posiada:  Atest PZH

tworzy szorstką powłokę

do powierzchni gładkich
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UWAGI: 
1. Grunt nie wymaga rozcieńczania.
2. Produkt występuje w kolorze białym, może być barwiony. 
3. Przed użyciem dokładnie wymieszać, aby ujednolicić konsystencję. 
4. Nanosić za pomocą wałka, pędzla lub natrysku. 

idealny pod tynki elewacyjne

zawiera kruszywo kwarcowe

GB-87 ZASTOSOWANIE: CEKOL GB-87 jest preparatem na 
bazie wodorozcieńczalnej żywicy akrylowej, służącym do 
przygotowania podłoża przed nakładaniem cienkowarstwo-
wych tynków elewacyjnych na podłożach mineralnych. Po 
wyschnięciu, na podłożu powstaje biała, szorstka powło-
ka, odporna na działanie wody i czynników alkalicznych, 
która nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów z otocze-
niem. CEKOL GB-87 poprawia równomierność wiązania, 
polepsza przyczepność nakładanych powłok do podłoża 
oraz ułatwia ich nakładanie. Można go stosować wewnątrz 
oraz na zewnątrz budynków. Jest nietoksyczny i niepalny. 
WŁAŚCIWOŚCI: Preparat występuje w kolorze białym. 
W celu uzyskania określonego koloru grunt można barwić 
dostępnymi barwnikami w postaci płynnych koncentratów 
pigmentowych lub past.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być 
oczyszczone z luźnych kawałków, drobin, kurzu, elemen-
tów nienasiąkliwych takich jak farby olejne oraz wszelkich 
elementów trwale niezwiązanych z podłożem. Nie może 
być zatłuszczone.
WYKONANIE: Grunt nie wymaga rozcieńczania. Przed 
użyciem należy go dokładnie wymieszać, aby ujednorod-
nić konsystencję. Na przygotowane podłoże nanosić rów-
nomiernie pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym. 
Sąsiadujące elementy chronić przed zanieczyszczeniem. 
Ewentualne świeże zabrudzenia zmyć wodą. Prace prowa-
dzić w temperaturze + 5 oC do + 25 oC. Dalsze prace tyn-
karskie można prowadzić po całkowitym wyschnięciu po-
wierzchni gruntowanej. 
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w orygi-
nalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i za-
ciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od prze-
grzania i mrozu. 

Biały preparat do gruntowania pod tynki elewacyjne
opakowania:

20 kg
 PRZYGOTOWANIE  PODŁOŻA 

PRZED NAKŁADANIEM CIENKOWARSTWOWYCH 
TYNKÓW ELEWACYJNYCH 

NA PODŁOŻACH MINERALNYCH

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-C-81906:2003

Czas schnięcia: od kilku do 24 h w zależności 
od temperatury i wilgotności.

Wydajność: z 1 kg około 3-4 m2 (w zależności od rodzaju i struktury 
podłoża może ulegać zmianom)

Temperatura wykonywania prac: +5 °C do +25 °C

Produkt posiada: Atest PZH
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BIAŁY GRUNT
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UWAGI: 
1. Grunt w postaci koncentratu, do rozcieńczania z wodą.
2. Produkt występuje w kolorze niebieskim, co ułatwia nanoszenie gruntu. 
3. Nanosić za pomocą wałka, pędzla lub natrysku. 

niebieski kolor gruntu

do rozcieńczenia z wodą

GT-86 ZASTOSOWANIE: CEKOL GT-86 jest barwnym środ-
kiem gruntującym w postaci koncentratu do rozcieńcza-
nia z wodą.  Znajduje zastosowanie, jako środek gruntu-
jący na etapie przygotowania powierzchni przed praca-
mi tynkarskimi. Wzmacnia podłoża, ogranicza i wyrównuje 
ich chłonność, poprawia równomierność wiązania tynków 
oraz zwiększa ich przyczepność do podłoża. Szczególnie 
polecany jest pod tynki gipsowe takie jak CEKOL TLG-48 
oraz CEKOL TR-49.
WŁAŚCIWOŚCI: Grunt tynkarski CEKOL GT-86 jest nie-
toksyczny i niepalny, nie zawiera rozpuszczalników orga-
nicznych.  Po wyschnięciu tworzy barwną, lekko błysz-
czącą powłokę odporną na działanie wody i czynników al-
kalicznych, która nie hamuje wymiany pary wodnej i ga-
zów z otoczeniem. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być 
oczyszczone z luźnych kawałków, drobin, kurzu oraz ele-
mentów nienasiąkliwych takich jak tłuszcze, farby olejne, 
akrylowe itp.
WYKONANIE: Preparat jest barwnym koncentratem do 
rozcieńczania wodą. Należy go rozcieńczać w zależności 
od chłonności podłoża w stosunku od 1:2 do 1:4. Na przy-
gotowane podłoże nanosić starannie i równomiernie pędz-
lem, wałkiem lub natryskiem. Dalsze prace prowadzić moż-
na po całkowitym wyschnięciu powierzchni gruntowanej.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w orygi-
nalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i za-
ciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od prze-
grzania i mrozu. 

Grunt tynkarski koncentrat
opakowania:

15 kg
GRUNTOWANIE POWIERZCHNI 
PRZED PRACAMI TYNKARSKIMI

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-C-81906:2003

Czas schnięcia: w zależności od temperatury i wilgotności: 2 ÷ 24 h

Wydajność: z 1 litra po rozcieńczeniu w zależności od chłonności 
podłoża: 5 ÷ 15 m2

Temperatura stosowania i podłoża: +50C do + 250C

Produkt posiada: Atest PZH
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