
• piemērotas dažādu veidu pamatnēm
• savietojamas ar visiem materiāliem
• var pielietot dažādās telpās

CERESIT flīzēšanas sistēmas – gatavas  
jebkādu izaicinājumu pārvarēšanai
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Atkarībā no pamatnes stāvokļa, prognozējamās mitruma ietekmes un grīdas seguma veida CERESIT piedāvā 
speciālās līmes un atbilstošus sistēmas komponentus, kas ir optimāli piemēroti konkrētajam lietojuma veidam. 
Pat, ja jums ir jāķeras pie īpaši sarežģītiem darbiem, ko jūs ikdienā nedarāt, piemēram, jāizbūvē peldbaseins 
vai ieklāj flīzes dzeramā ūdens tvertnē, CERESIT būs uzticams partneris šo darbu izpildē.

CERESIT – Henkel vadošā zīmola kvalitāte Flīzēšanas sistēmas visām jūsu vajadzībām

Šis ir sertificētais CERESIT flīžu līmjavu 
sniegums:

Uzticama sasaiste
Kvalitātes standarts C1, EN 12004 nosaka minimālo stiepes 
stiprību 0,5 N/mm2, bet paaugstinātajai sasaistes stiprības 
klasei C2 ir noteikta minimālā vērtība 1 N/mm2. Tas nodroši-
na noturīgu, uzticamu flīzes un pamatnes sasaisti.

Normām atbilstoša elastība
Elastīgas javas var zināmā mērā kompensēt pamatnes defor-
mācijas. Elastības noteikšanai EN 12002 izmēra, vai kon-
krētās līmes joslas izliece atbilst noteiktajām normām – vismaz 
2,5 mm S1 klases gadījumā un līdz pat 5 mm S2 klases ga-
dījumā. Izmantojot elastīgas javas, tiek ievērojami samazināts 
vēlāku bojājumu risks.

Viss paliek savās vietās 
Ievērojami mazāka slīdēšana nodrošina darba 
precizitāti īpaši tad, ja flīzes tiek klātas uz sie-
nām.

Jums ir vairāk laika 
Pagarinātais līmes izlietošanas laiks dod jums 
vairāk laika flīžu klājuma koriģēšanai uz lielām 
virsmām.

Ātri rezultāti 
Kad ir maz laika, ļoti ērta ir ātri cietējoša līme, 
kas ļauj sākt javošanu jau pēc īsa brīža.

  tā kā CERESIT ir Henkel grupas neatņemama sastāvdaļa, 
mums ir pieejamas pasaules vadošā līmju ražotāja pētnie-
cības un izpētes laikā gūtās zināšanas;

  lai mēs varētu apmierināt mūsdienās aizvien pieaugošās 
prasības, mēs pastāvīgi strādājam pie tālākas mūsu pro-
duktu pilnveidošanas;

  izvēloties mūsu produktu formulu pamatmateriālus, mēs 
lielu uzmanību pievēršam tam, lai šie materiāli būtu vis-
augstākās kvalitātes. 

Neatkarīgi no tā, vai flīzes ir jāieklāj  iekštelpās vai āra darbos, uz sarežģīti apstrādājamām pamatnēm, pastāvī-
gi mitrās vietās vai uz virsmām, kas pakļautas skarbiem laikapstākļiem – CERESIT ir ikkatrai situācijai vispiemēro-
tākais risinājums!

5 iemesli, kas runā par labu CERESIT:

Atkārtotās dispersijas pulveris nodrošina elastīgu un uzlabotu adhēziju.

  Tā kā līmes augstvērtīguma garantēšanā izšķiroši liela 
nozīme ir bāzes materiālam, MC polimēri tiek ražoti 
mūsu pašu ražotnēs, kas ļauj nodrošināt noteiktas pro-
duktu īpašības.

MC polimēriem ir liela ietekme – tie optimizē konsistenci, paildzina  
līmes izlietošanas laiku un nodrošina vieglu produkta apstrādājamību.

   Plaši iekšējās kontroles pasākumi garantē produktu un 
ražošanas nemainīgu kvalitāti.

Standarta prasībām  
Iekšdarbos (arī mitrās telpās), daļēji āra darbos, uz nedefor-

mējošām pamatnēm, piemērota līdz 33 cm lielām flīzēm, kera-
mikas plāksnēm un akmens masas plāksnēm, lietošanai 

dzīvojamajās zonās.

Paaugstinātām prasībām
Iekšdarbos un āra darbos, mitrās telpās, uz nedeformējošām, 
noblīvētām pamatnēm, piemērota zemgrīdas apsildei, kerami-
kas plāksnēm un akmens masas plāksnēm, lietošanai dzīvoja-

majās un sabiedriskajās zonās.

Pat visaugstākajām prasībām
Iekšdarbos un āra darbos, arī uz balkoniem/terasēm, mitrās 

telpās un pastāvīgi mitrās telpās, arī uz deformējošām un  
grūti apstrādājamām pamatnēm, piemērota zemgrīdas  

apsildei, keramikas plāksnēm, akmens masas plāksnēm un 
dabiskā akmens plāksnēm, lietošanai dzīvojamajās un  

sabiedriskajās zonās.

Īpašām prasībām
Ātri cietējoša līme, piemērota marmoram un citiem īpašiem 

pielietojuma veidiem, piemērota arī lietošanai rūpnieciskajās 
zonās.
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Pareizā atbilde uz ikvienu jautājumu

Kādas pamatnes?

Uz apsildāmajām grīdām
Lai līmi varētu klāt uz apsildāmajām 
grīdām, tai ir jāspēj izturēt līdz pat 
80°C augsta temperatūra.

Uz nedeformējamām pamat-
nēm (cementa klājumiem)
Pirms līmes un atbilstošas grunts uz-
klāšanas virsma vienmēr ir jāapstrādā 
ar smilšpapīru.

Uz pamatnēm ar tendenci uz de-
formāciju (jauniem cementa klā-
jumiem, koka virsmām)
Mūsu elastīgās līmes, kurām ir piešķirts 
šis simbols, izlīdzina nelielas pamatnes 
deformācijas, tādējādi aizsargājot virs-
mu pret bojājumiem.

Flīze uz flīzes
Lietojot šo flīžu līmi kopā ar mūsu pro-
duktu klāstā ietilpstošo līmes grunti, jūs 
atjaunošanas darbu veikšanai esat izvē-
lējies pareizos materiālus.

Kuru produktu izvēlēties? Tas ir diezgan vienkārši. Papildus kvalitātes atzīmēm ir arī citi simboli, kas precīzi norā-
da ikvienas CERESIT flīžu līmjavas īpašības un pielietojuma veidus: kādām telpām,  uz kādām pamatnēm un kādu 
flīžu līmēšanai, līme ir vispiemērotākā. 
CERESIT  īpašie apzīmējumi – tie ļaus jums ietaupīt laiku un naudu.

Elastība pārsniedz normas
Mūsu īpaši elastīgie produkti spēj iztu-
rēt triecienus, kādu ietekmē parastajās 
flīžu līmēs rastos plaisas. Šis simbols 
nodrošina uzticamu, noturīgu sasaisti 
uz deformētām un grūti apstrādāja-
mām pamatnēm.

Kāds ieguvums jums var būt no CERESIT kvalitātes?

Henkel MC polimēri
Tā kā līmes augstvērtīguma garantē-
šanā izšķiroši liela nozīme ir bāzes 
materiālam, MC polimēri tiek ražoti 
mūsu pašu ražotnēs, kas ļauj nodroši-
nāt noteiktas produktu īpašības.

Neviendabīga konsistence
Līmes, kurām ir piešķirti šie simboli, 
var klāt dažāda biezuma slāņos,  
tādējādi izlīdzinot pamatnes neglu-
dumus.

Āra darbos
Līmes, kurām ir piešķirts šis sim-
bols,   ir pilnībā izturīgas līdz  
pat -30 °C lielam  salam, mit-
rumizturīgas un tām nekaitē pa-
stāvīga sasalšana un atkušana.

Uz balkoniem un terasēm
Arī šis simbols norāda uz izturī-
bu pret salu un mitrumu. Turklāt 
šim produktam nekaitē ievēroja-
mas temperatūras maiņas.

Laika ietaupījums
Pateicoties mūsu ātri cietējošajām līmēm, 
ar flīzēm klāto  virsmu var   ātrāk noslo-
got, kā arī uzsākt flīžu šuvošanu. Projek-
tus, kuriem ir  svarīgi izpildes termiņi, ir 
iespējams pabeigt salīdzinoši ātrāk.

Mazāka putekļu slodze
Kopš 2006. gada CERESIT ir bijis līde-
ris zema putekļu daudzuma tehnoloģi-
jas jomā. Rezultāts – tīrāki būvobjekti 
un ievērojami mazāka ietekme uz vese-
lību.

Virsmas, kas ir pakļautas augs-
tai ķīmiskajai un mehāniskajai 
slodzei
Pateicoties augstai izturībai pret mehā-
nisko slodzi un skābēm, šīs līmes ir ideāli 
piemērotas, piem., flīžu ieklāšanai alus 
darītavās, ēdnīcās, laboratorijās utt.

Mitras telpas vai pastāvīgi  
mitras zonas
Lietojot šos produktus kopā ar citiem 
sistēmas komponentiem, tie nodrošina 
100% aizsardzību pret mitrumu.

Kurās telpās?

Kādu veidu materiāli?

Marmora un dabiskā  
akmens plāksnes
Lai aizsargātu šos materiālus pret 
kristalizāciju un krāsas zudumu, 
lietot tikai līmes, kas ir īpaši izstrā-
dātas šim mērķim.

Lielizmēra plāksnes
Mūsu produktu klāstā ir arī speciā-
lā līme īpaši lielu (līdz pat 1 m) 
plākšņu perfektai uzstādīšanai 
bez šuvēm.

Pakāpieni un palodzes
Ātri cietējošās līmes, kurām ir piešķirts šis 
simbols, ir vislabāk piemērotas šim īpaša-
jam pielietojuma veidam.

Flīzes ar zemu ūdens uzsūkšanas 
spēju vai ūdeni neuzsūcošas flīzes
Akmens masas plākšņu, stikla mozaīkas 
un līdzīgu materiālu piestiprināšanai ir  
nepieciešams produkts ar paaugstinātu 
sasaistes stiprību.
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CM 13 – EXPRESS

CM 12 – ELASTIC
Plānkārtas  un vidēji bieza slāņa  līmjava  uzklā-
šanai dažādos (no 3 līdz 30 mm) biezuma slāņos.

•  lietošanai iekšdarbos un āra darbos, piemērota mitrām 
telpām (dzīvojamajās un sabiedriskajās zonās)  

• uz nedeformējošām un noblīvētām pamatnēm
• lietošanai uz grīdām ar zemgrīdas apsildi
• keramikas plākšņu un akmens masas plākšņu līmēšanai

CM 17 – SUPER FLEXIBLE
Īpaši elastīga plānkārtas līmjava ar ilgu izlietošanas 
laiku un augstu ražīgumu.

•  lietošanai iekšdarbos un āra darbos, uz balkoniem un 
terasēm, mitrās telpās un pastāvīgi mitrās telpās  
(dzīvojamajās un sabiedriskajās zonās)  

•  var lietot arī uz viegli deformējošām un grūti aps-
trādājamām pamatnēm (īpaši, klājot uz jauniem  
cementa klājumiem)  

• lietošanai uz grīdām ar zemgrīdas apsildi
•  keramikas plākšņu, akmens masas plākšņu un dabiskā 

akmens plākšņu līmēšanai
•  CM 17 STOP DUST versija ir putekļus nesaturošā līmjava

Elastīga, ātri cietējoša plānkārtas līmjava, pa  
grīdas  flīžu klājumu var staigāt / to var šuvot jau  
pēc 3 - 4 stundām.   

•  lietošanai iekšdarbos un āra darbos (dzīvojamajās un sabied-
riskajās zonās, arī rūpnieciskajās zonās, bet tikai telpās)  

• uz nedeformējošām, noblīvētām pamatnēm
• lietošanai uz grīdām ar zemgrīdas apsildi
•  keramikas plākšņu, akmens masas plākšņu un dabiskā akmens 

plākšņu līmēšanai, arī palodžu un pakāpienu flīzēšanai

humid areasoutdoor natural stoneheated floors hydro-
isolation

mosaic

CM 15 – MARBLE
Balta plānkārtas un vidēji bieza slāņa līmjava, 
spilgtu, caurspīdīgu marmora un mozaīku  
plāksnī ieklāšanai.

•  lietošanai iekšdarbos un āra darbos,  arī mitrās telpās 
(dzīvojamajās, sabiedriskajās un rūpnieciskajās zonās)  

•  piemērota lietošanai uz nedeformējošām, noblīvētām 
pamatnēm  

• lietošanai uz grīdām ar zemgrīdas apsildi

Izvēle ir jūsu ziņā:

Flīzēšana nekad nav vienkāršs darbs. Būvobjektā jūs vienmēr saskarsieties ar faktu, ka visas lietas ir 
savstarpēji saistītas. Jebkurā celtniecības projektā, pirmkārt, ir nepieciešama pieredze un pilnībā  
izstrādāti jaunākās paaudzes produkti. 

CERESIT, piedāvājot plašu flīžu līmjavu klāstu, kurā ietilpst perfekti salāgoti komponenti, kas piemē-
roti ikvienai situācijai, nodrošina vajadzīgo produktu un nepieciešamo atbalstu jebkura flīzēšanas 
darba veikšanai. Cementa sasaistes flīžu līmjavas ir iepriekš sajauktas javas, kas nodrošina flīžu, 
plākšņu,  dabiskā akmens un marmora plākšņu noturīgu piestiprināšanu pie dažādām virsmām.

outdoor humid areas gres tiles hydro-
isolation

CM 11  COMFORT PLUS 
Universāla flīžu līmjava keramikas flīžu stiprinā-
šanai pie stabilām pamatnēm.

• ātra un vienmērīga sajaukšanās ar ūdeni
• viegla un ērta uzklāšana uz pamatnes
• tūlītēja spēcīga adhēzija
• stabila uz vertikālām pamatnēm – flīzes nenoslīd
• izturīga pret ūdens un aukstuma iedarbību
• piemērota lietošanai mitrās telpās
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Telpās 
Dzīvojamās istabās un virtuvēs • • • • • •
Āra darbos 
Uz fasādēm, ieejas zonās, uz celiņiem, nelielos laukumos atsevišķos gadījumos • • • • •
Mitrās zonās
Vannas istabās un tualetēs • • • • •
Pastāvīgi mitrās zonās
Sabiedriskās dušas kabīnēs, peldbaseinos • •
Uz balkoniem, iekšpagalmos un terasēs • •
Sabiedriskās zonās
Birojos, viesnīcās, uz sienām / koridoros • • • • •
Rūpnieciskās zonās
Laboratorijās, komerciālajās virtuvēs un ēdnīcās,  
tirdzniecības centros

tikai iek • •

Pa
m

a
tn

es

Nedeformējošas pamatnes
Cietas, sausas, slodzi nesošas pamatnes, uz kurām nav sa-
saisti kavējošu vielu • • • • • •
Pamatnes ar zemgrīdas apsildi • • • • •
Noblīvētas pamatnes
Aizsargpārklājums / cita veida blīvējums (epoksīdsveķi, 
eļļa, dispersijas laka, cementa masas) • • • • • •
Viegli deformējošas pamatnes
Skaidu plāksnes, veci grīdas dēļi 

īpaši – uz jauna cementa  
klājuma •

Grūti apstrādājamas pamatnes
Flīze uz flīzes, grīdas segumu pārpalikumi, izstāžu zāles,  
termiskajai slodzei pakļautas virsmas  • •

Fl
īz

es
 /

 p
lā

k
sn

es

Keramikas plāksnes (porainas) • • īpaši – uz jauna cementa  
klājuma

arī kāpņu pakāpieniem 
un palodzēm •

Akmens masas plāksnes
Ūdens absorbcija < 0,5%, sala izturīgas • •  īpaši – uz jauna cementa  

klājuma
arī kāpņu pakāpieniem 

un palodzēm •
Dabiskais akmens
Granīts, betona mozaīkas plāksnes • arī kāpņu pakāpieniem 

un palodzēm • •
Marmors •
Stikla mozaīka, stikla plāksnes • • •
Mozaīka • • •
Īpašas iezīmes Henkel MC polimēri

viegla apstrādājamība

Henkel MC polimēri
klājama ar lāpstiņu

viegla apstrādājamība

Henkel MC polimēri
īpaši elastīga

klājama ar lāpstiņu
regulējama konsistence

Henkel MC polimēri
klājama ar lāpstiņu
laika ietaupījums

Henkel MC polimēri
nemaina  krāsu

Henkel MC polimēri
elastīga

ātri cietējoša

Visas flīžu līmes vienā acu uzmetienā

Šeit jūs atradīsiet jūsu projekta 
izpildei vispiemērotāko līmi:
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Mēs piedāvājam ne tikai flīžu līmes – mūsu produktu klāstā ir arī sistēmas komponenti

Gruntis, kas nodrošina drošu sasaisti   

    CT 17 Dziļi iesūcoša grunts
 
Sintētisko sveķu grunts grūti apstrādājamām pamatnēm. 
Nesatur šķīdinātājus, stiprina virsmu un samazina tās  
uzsūkšanas spēju. Paredzēta lietošanai telpās un āra 
darbos. Īpaši ātri žūstoša – CERESIT līmes un grīdas  
izlīdzināšanas maisījumus uz uzsūcošām minerālpamat-
nēm var klāt jau pēc 2 stundām.  

    CN 94 Īpašā grunts – koncentrāts
 
Īpaša grunts drošas sasaistes nodrošināšanai starp  
izlīdzinošajiem maisījumiem, keramikas pārklājumiem  
un dabiskā akmens plāksnēm uz grūti apstrādājamām 
pamatnēm. Paredzēta lietošanai telpās, uz  uzsūcošām 
un neuzsūcošām pamatnēm. Var lietot arī uz vecām, 
neuzsūcošām pamatnēm ar stingri pielipušām līmes 
paliekām vai veciem krāsas slāņiem.

Blīvējumi, kas aizsargā pret mitrumu

   CL 50 Hidroizolējoša divkomponentu 
membrāna 
 
Divkomponentu produkts bezšuvju blīvēšanai slapjās un 
mitrās telpās. Paredzēts lietošanai dzīvojamajās, sabied-
riskajās un arī komerciālajās zonās. Flīzes var klāt  jau 
pēc 2 stundām.   

   CL 51 Express Hidroizolējošs pārklājums
 
Ūdensdrošs, elastīgs blīvējums lietošanai zem flīzēm un 
plāksnēm dzīvojamās telpās. Var uzklāt ar otu, rullīti un 
lāpstiņu. Grīdu un sienu blīvēšanai.   

   CL 152 Blīvējošā lente 
 
Izplešanās un stūra šuvju, cauruļu ieejas vietu, grīdas  
notekcauruļu un telpu stūru ūdensdrošai pastiprināšanai,  
lietojot šo lenti kopā ar ūdensdrošajiem, elastīgajiem  
blīvēšanas produktiem CL 50 un CL 51. Plīsumu droša un 
izturīga pret nolietošanos. Lietošanai iekšdarbos un āra 
darbos. Grīdu un sienu blīvēšanai.

Izlīdzinoši maisījumi, kas nogludina  
nelīdzenas virsmas  

    CN 69 Pašizlīdzinošā java
 
Grīdas izlīdzināšanas maisījums lietošanai iekšdarbos. 
Var klāt 1-10 mm biezos slāņos.  

   CN 87 Ātri cietējoša java grīdām
 
Ātri cietējoša remontjava lietošanai iekšdarbos un āra 
darbos. Var klāt 10-80 mm biezos slāņos.   

   CC 81 Kontaktemulsija
 
Sintētisko sveķu emulsija, tiek lietota kā remontjavu, ap-
metumu un sasaistes masu piedeva. Uzlabo javas apstrā-
dājamību. Ūdeni saglabājoša, adhēziju veicinoša un 
izturīga pret sārmiem.

Šuvošanas materiāli un silikoni

    CE 33 Super  Šaurā šuve 
Paredzēta līdz 8 mm platām šuvēm. Nodrošina, ka šuve  
izskatās ideāli gluda. Ar ļoti augstu  aizpildīšanas spēju un 
skaistās krāsās.   

    CE 40 aquastatic Ūdensnecaurlaidīga elastīgā šuve
Paredzēta līdz 8 mm platām šuvēm. Nodrošina, ka šuve  
izskatās ideāli gluda. Ar ļoti augstu aizpildīšanas spēju un 
skaistās krāsās.   

    CE 43 Grand´Elit Ekstra noturīga, elastīga šuve
Elastīga šuvju pildviela līdz 20 mm platu šuvju aizpildīšanai. 
Lietošanai komerczonās.  

     CS 25 microprotect  Silikons sanitārtehniskajām 
ierīcēm 
Šuvju blīvēšanai visās sanitārajās telpās. Ar pretsēnīšu iedar-
bību un termoizturīgs.

     CT 10 Silikona impregnāts šuvēm un plāksnītēm
Šuvju blīvēšanai uz balkoniem un terasēm, kā arī flīžu aizsar-
dzībai.  

Flīzētājs savā darbā sastopas ar dažādiem darba uzdevumiem un izaicinājumiem, kuru pārvarēšanai ir nepiecie-
šama patiesa meistarība. Ja flīzētājs grib panākt, lai flīžu klājums būtu perfekts un izturīgs, viņam ir rūpīgi, izman-
tojot pareizos materiālus, jāsagatavo pamatne. Visaptverošā CERESIT sistēma, kas sastāv no savstarpēji perfekti 
atbilstošiem komponentiem, piedāvā flīzēšanas profesionāļiem visu, kas viņiem nepieciešams papildus izvēlētajai 
ideālajai līmei.
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Sistēmas lietošanai iekšdarbos

Neatkarīgi no tā, vai  darbs ir veicams nelielās dzīvojamās telpās vai  lielos viesnīcu foajē CERESIT sistēmas  
risinājumi piedāvā visus vajadzīgos produktus, kas precīzi atbilst visām jūsu vajadzībām, tai skaitā izlīdzinošos 
maisījumus un impregnēšanas līdzekļus.

Nedodiet nekādu iespēju mitrumam, baktērijām un pelējumam! Mitrās un pastāvīgi mitrās telpās lietojiet CERESIT 
īpašās sistēmas produktus. 

Risinājums standarta prasībām 
iekšdarbos.

•  lietošanai kopā ar keramikas plāk-
snēm

• nedeformējošām pamatnēm

Visi produkti virtuvēm un  
vannas istabām dzīvojamajās 
zonās.

•  keramikas un akmens masas 
plāksnēm

• nedeformējošām pamatnēm

Pilnveidoti risinājumi telpām ar 
zemgrīdas apsildi.

• lietošanai uz zemgrīdas apsildes
•  keramikas un akmens masas plāk-

snēm
• nedeformējošām pamatnēm

Moderni problēmu risinājumi – 
arī sabiedriskajām telpām.

• lietošanai uz zemgrīdas apsildes
•  keramikas un akmens masas 

plāksnēm
•  nedeformējošām un noblīvētām 

pamatnēm
• arī sabiedriskajām telpām

Pilna sistēma visu veidu pamat-
nēm un materiāliem.

• lietošanai uz zemgrīdas apsildes
•  keramikas, akmens masas un dabiskā 

akmens plāksnēm
•  nedeformējošām, noblīvētām, viegli 

deformējošām un grūti apstrādāja-
mām pamatnēm

Visaugstākais standarts pastāvī-
gi mitrām zonām un sabiedris-
kajiem peldbaseiniem.

• lietošanai uz zemgrīdas apsildes
•  keramikas, akmens masas un dabiskā 

akmens plāksnēm, īpaši lielizmēra 
plāksnēm

•  nedeformējošām, noblīvētām, viegli 
deformējošām (īpaši jauna cementa 
klājuma) un grūti apstrādājamām  
pamatnēm

Sistēmas mitrām telpām

  Grunts CT 17

  Izlīdzinošais maisījums  CN 87–CN 69

   Flīžu līme CM 11 COMFORT PLUS

  Šuvju pildviela CE 33

  Grunts CT 17

  Izlīdzinošais maisījums  CN 87

  Blīvējums  CL 51 su CL 152

   Flīžu līme CM 11 COMFORT PLUS

  Šuvju pildviela /silikons CE 40 – CS 25

  Impregnēšanas līdzeklis CT 10

  Grunts CT 17

  Izlīdzinošais maisījums  CN 87–CN 69

   Flīžu līme CM 12 / CM 17

  Šuvju pildviela  CE 40

  Grunts CT 17

  Izlīdzinošais maisījums  CN 87

  Blīvējums  CL 51 su CL 152

   Flīžu līme CM 12

  Šuvju pildviela /silikons CE 43 – CS 25

  Impregnēšanas līdzeklis CT 10

  Grunts CN 94

  Izlīdzinošais maisījums  CN 87–CN 69

   Flīžu līme CM 17

   Šuvju pildviela  CE 43

Impregnēšanas līdzeklis  CT 10

  Grunts CN 94

  Izlīdzinošais maisījums  CN 87

  Blīvējums CL 50

   Flīžu līme CM 17

  Šuvju pildviela /silikons CE 43 – CS 25

  Impregnēšanas līdzeklis CT 10

IETEICAMĀ SISTĒMA: IETEICAMĀ SISTĒMA:IETEICAMĀ SISTĒMA: IETEICAMĀ SISTĒMA:IETEICAMĀ SISTĒMA: IETEICAMĀ SISTĒMA:
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Sistēmas lietošanai āra darbos

CERESIT sistēmas, kas ir īpaši izstrādātas lietošanai āra darbos- ir izturīgas pret visu veidu laikapstākļiem – pat 
uz visgrūtāk apstrādājamām pamatnēm un pie ļoti  lielām temperatūras svārstībām.  

CERESIT produktu sortimentā jūs atradīsiet piemērotu sistēmas risinājumu ikviena veida flīzēm vai plāksnēm, 
visām pamatnēm un visām telpām.   

Sistēmas īpašiem pielietojuma veidiem

Vienkāršs risinājums vieglas no-
slodzes apstākļos.

•  mitruma un sala izturīga
•  tikai keramikas plāksnēm
•  nedeformējošām pamatnēm

Sistēmu „flīze uz flīzes” var 
lietot gan iekšdarbos, gan āra 
darbos.

•  lietošanai iekšdarbos  un āra dar-
bos, īpaši uz balkoniem un terasēm

•  lietošanai uz zemgrīdas apsildes
•  keramikas, akmens masas un dabis-

kā akmens plāksnēm
•  nedeformējošām, noblīvētām, viegli 

deformējošām un grūti apstrādāja-
mām pamatnēm

•  piemērota arī rūpnieciskajām zonām

Pilnīgs risinājums, ko var lietot 
arī sabiedriskajās telpās.

•  mitruma un sala izturīga
•  keramikas un akmens masas plāk-

snēm
•  nedeformējošām un noblīvētām pa-

matnēm
•  arī lietošanai sabiedriskās telpās

Visaugstākā kvalitāte lielas  
noslodzes apstākļos rūpniecības 
zonās.

•  lietošanai iekšdarbos un āra darbos.
•  izturīga pret ķimikālijām
•  keramikas, akmens masas un dabis-

kā akmens plāksnēm
•  nedeformējošām, noblīvētām, viegli 

deformējošām un grūti apstrādāja-
mām pamatnēm

•  izturīga pret visaugstāko ķīmisko un 
mehānisko slodzi

Īpaša sistēma lietošanai uz visu 
veidu pamatnēm uz balkoniem 
un terasēm.

•  balkoniem un terasēm
•  mitruma, sala un termoizturīga
•  keramikas, akmens masas un dabis-

kā akmens plāksnēm
•  nedeformējošām, noblīvētām, viegli 

deformējošām un grūti apstrādāja-
mām pamatnēm

•  arī lietošanai sabiedriskās telpās

Marmors un dabiskais akmens – 
droša uzstādīšana bez iekrāso-
šanas.

•  lietošanai iekšdarbos un āra darbos, 
daļēji piemērota arī mitrām telpām

•  lietošanai uz zemgrīdas apsildes
•  dabiskā akmens un marmora plāk-

snēm
•  nedeformējošām un noblīvētām 

pamatnēm
•  piemērota arī rūpnieciskajām zonām

  Grunts CT 17

   Izlīdzinošais maisījums  CN 87

   Flīžu līme CM 11 COMFORT PLUS

  Šuvju pildviela /silikons CE 40 – CS 25

  Impregnēšanas līdzeklis CT 10

  Grunts CT 17

  Blīvējums   CL 51 – CL 152 
(pēc vajadzības)

   Flīžu līme CM 17

  Šuvju pildviela / silikons  CE 40/CE 43 – 
CS 25

  Impregnēšanas līdzeklis CT 10

  Grunts CT 17

   Izlīdzinošais maisījums  CN 87

  Blīvējums CL 50 – CL 152

   Flīžu līme CM 12

  Šuvju pildviela /silikons CE 43 – CS 25

  Impregnēšanas līdzeklis CT 10

  Grunts CT 17

   Izlīdzinošais maisījums  CN 87 – CC 81

  Blīvējums CL 50

   Flīžu līme CM 17

  Šuvju pildviela / silikons CE 43 – CS 25

  Impregnēšanas līdzeklis CT 10

  Grunts CT 17

   Izlīdzinošais maisījums  CN 87 – CC 81

  Blīvējums CL 50 – CL 152

   Flīžu līme CM 17

  Šuvju pildviela /silikons CE 43 – CS 25

  Impregnēšanas līdzeklis CT 10

  Grunts CN 94

   Izlīdzinošais maisījums  CN 87

  Blīvējums CL 51 – CL 152

   Flīžu līme CM 13 – CM 15

  Šuvju pildviela /silikons CE 43 – CS 25 
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• izlietošanas laiks – 30 minūtes
• apstrādes laiks – 60 minūtes
• variējama konsistence (biezāka sienām, šķidrāka grīdām)
• pa virsmu var staigāt un flīzes var šuvot pēc 2 stundām (pat pie +5 °C)
• piemērota arī grīdas apsildes gadījumā
• variējams biezums stiprināšanai pie nelīdzenām pamatnēm

Ātrs risinājums visām situācijām un...
laiks paliks pāri!

Jaunā ātri cietējošā flīžu līme
CM 29 MultiXpress: 

JAUNUMS!




