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Par Henkel Group

Henkel Group ir līderis zīmolu un tehnoloģiju jomā, kas 
atvieglo, uzlabo un padara patīkamāku cilvēku dzīvi. 
Henkel Group strādā ap 50 000 darbinieku 125 
valstīs četros stratēģiskos biznesa sektoros: patērētāju 
un profesionāļu līmes, veļas mazgāšanas un sadzīves 
ķīmija, parfimērija un Henkel tehnoloģijas. Patērētāju 
un profesionāļu līmju nodaļas neatņemami segmenti 
ir flīzēšana, hidroizolācija, grīdu segumi un ārējās 
siltumizolācijas sistēmas.
Mūsu ilgstošā pieredze, plašā lietpratība, augstākajā mērā 
inovatīvie produkti, pirmšķirīgās tehnoloģijas un sistēmu 
risinājumi palīdz profesionāļiem un visiem mūsu klientiem 
veikt darbus sekmīgāk un efektīvāk, vienlaikus taupot dabas 
resursus. Henkel kvalitāte – jūsu profesionālo panākumu 
garantija.

Vides aizsardzības izpratne

Henkel, būdams globāls uzņēmums, apzinās savu 
atbildību sabiedrības priekšā. Uzņēmuma mērķis ir 
pastāvīgi pilnveidot vides un patērētāju aizsardzību un 
šajā ziņā ieņemt starptautiski vadošu pozīciju. Henkel 
bija viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas atbalstīja 
Starptautiskās Tirdzniecības kameras Ilgtspējīgas attīstības 
uzņēmējdarbības hartu, apņemoties ievērot gan tās, gan 
starptautiskās Atbildīgas rīcības programmas principus. 
Šis atbalsts apliecina Henkel gribu veikt nepārtrauktus 
uzlabojumus visās vides un veselības aizsardzības un 
drošības jomās, tiecoties uz vienādiem mērķiem visā 
pasaulē. Lai šo izaicinājumu risinātu, Henkel ir izveidojis 
efektīvu un integrētu pārvaldības sistēmu: SHEQ (Safety, 
Health, Environment and Quality – drošība, veselība, 
vide un kvalitāte). Šajā pārvaldības sistēmā ir apvienota 
orientācija uz klientu, kvalitāte, vides un veselības 
aizsardzība un drošība, un ikviens uzņēmējdarbības 
sektors atbild par šīs sistēmas ieviešanu.
Turklāt gandrīz visas Henkel līmju ražotnes ir sertificētas 
ISO 9001 un EMAS/ISO 14001.
Šīs sertifikācijas tiek īstenotas pasaules mērogā. Produktu 
lietotāji var būt gandarīti, ka Henkel prioritāte ir drošība – 
gan viņu, gan apkārtējās vides labā.

Inovācijas

Inovatīva, ar praksi saistīta zinātniskā izstrāde un attīstība ir 
Henkel uzņēmējdarbības aktivitāšu galvenā iezīme. Mūsu 
profesionālo lietotāju vajadzību un problēmu izpratne ir 
produktu un sistēmu risinājumu izstrādes noteicošais faktors. 
Lai ievērotu šīs vajadzības, Henkel tiecas izstrādāt un 
ieviest jaunas tehnoloģijas un kopīgot šos risinājumus visos 
uzņēmējdarbības sektoros.

Profesionāla lietpratība

Henkel Group spēks ir tās milzīgajā lietpratībā. Henkel 
ir profesionāļu partneris, sniedzot izcilus un augstas 
veiktspējas produktus, sistēmu risinājumus un lietpratību, kas 
sakņojas daudzu gadu pieredzē.

Mūsu produktu un sistēmu risinājumu pārzināšana ir 
galvenais ceļš uz profesionāliem panākumiem darba 
vietā. Tādēļ Henkel savos apmācību centros visā pasaulē 
piedāvā zināšanu nodošanas un produktu pielietošanas 
apmācību kursus. Henkel ir viens no visglobālāk 
orientētajiem uzņēmumiem. Plaša zinātniskā pētniecība un 
attīstība nodrošina pastāvīgu inovatīvu produktu un sistēmu 
risinājumu plūsmu, kas balstīta uz jaunām tehnoloģijām.

Henkel tehniskie eksperti visā projektu īstenošanas gaitā 
spēj sniegt atbalstu un piedāvāt risinājumus. Lai kāds 
būtu jautājums, problēma vai sūdzība, Henkel tehniskie 
konsultanti nodrošina lietpratīgu padomu. 

Par Henkel Group
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nodrošinātu ilgstošu aizsardzību pret tiešu apkārtējo 
apstākļu, tādu kā temperatūra un mitrums, iedarbību, kā 
arī pret troksni. Izolējot ēkas, jāpatur prātā arī ilgtspējīgas 
attīstības principi (piem., EPD produktu vides deklarācijas) 
saistībā ar lietotajiem materiāliem un to izmantošanas 
apstākļiem.

Ēkas ekspluatācijas izmaksas lielā mērā ir atkarīgas no 
ēkas energoefektivitātes – apkures lietderības un karstā 
ūdens apgādes. Šīs veiktspējas kvalitāti atspoguļo ēkas 
gada enerģijas patēriņš, kāds bijis nepieciešams, lai 
nodrošinātu komfortablus apstākļus telpās. Pateicoties 

Ēku siltumizolācija ir komplekss risinājums, kas prasa šādu 
aspektu padziļinātu analīzi: būvfizika, izolācijas izpildes 
ekonomija, ēkas lietojums un ekoloģija. Mērenā klimata 
zonai raksturīgais temperatūras diapazons un gaisa 
mitrums nenodrošina tādus apstākļus, kas ļautu komfortabli 
dzīvot bez nepieciešamības pret tiem aizsargāties (piem., 
pret zemu temperatūru ziemā, ievērojamiem nokrišņiem vai 
spēcīgu vēju).

Ēkās, kurās mēs dzīvojam un strādājam, jāvalda 
patīkamam klimatam neatkarīgi no faktiskajiem laika 
apstākļiem ārā. Mums vajag, lai sienas, kas mūs ietver, 

Kādēļ ēkām vajadzīga siltumizolācija?

Kādēļ ēkām vajadzīga siltumizolācija?
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Jo lielāka ir sienu virsmas temperatūras un iekštelpu gaisa 
temperatūras starpība, jo mazāka ir gaisa konvekcijas 
plūsma. Tādēļ optimāla siltuma panākšanas nolūkā 
ir ieteicams, lai gaisa temperatūras un sienu virsmas 
temperatūras starpība nepārsniegtu 3 °C. Turklāt tā tiek 
ierobežots tvaiku kondensācijas un pelējuma veidošanās 
risks.

katras ēkas obligātās enerģētiskās sertificēšanas ievieša-
nai, ir iespējams noteikt ēkas kārtējās izmaksas gadā. Tās 
savukārt tieši ietekmē ēkas tirgus vērtību. Vairumā gadījumu 
lielu enerģijas patēriņu izraisa intensīvs siltuma zudums caur 
ēkas sienām.

Ēkas sienas atdala apstākļus telpās no apstākļiem ārpus 
telpām. Tādēļ sienas kļūst par laukumu, kas pakļauts 
siltuma un mitruma pārejas un vadīšanas procesiem. Siltums 
vienmēr izplatās no augstākas temperatūras apgabaliem 
uz vēsākām zonām, tādējādi ziemā tas plūst no apkurinā-
tajām telpām uz vēso ārpusi. Vasarā tas darbojas pretējā 
virzienā – siltums ieplūst ēkas iekšpusē.

Siltuma zudumā nav vainojamas tikai sienas. Vienas 
ģimenes mājā caur sienām „aizplūst” 40% no visa siltuma 
zuduma. Atlikušie 15% izplūst caur ventilāciju, 20% – caur 
jumtu, 15% – caur logu un durvju rāmjiem un 10% – caur 
pagrabu un grīdām. Daudz dzīvokļu ēkā siltuma zudums 
sadalās šādi: 37% caur sienām, 24% caur logu un durvju 
rāmjiem, 6% caur jumtu, 30% caur ventilāciju un 3% caur 
pagrabu un grīdām.

sienas 40%

jumts 20%

logi 15%

ventilācija 15%

pagrabs 10%

Vienas ģimenes māja

Daudz dzīvokļu māja
(10 stāvu daudzdzīvokļu māja, būvēta no lieliem saliekamiem 
betona blokiem)

Enerģijas daudzums, kāds nepieciešams, lai uzturētu 
vajadzīgo temperatūru ēkas iekšpusē, neizolētu standarta 
sienu gadījumā ir daudz lielāks. Termiski izolētās sienās 
lielākā temperatūru starpība uzrādās izolētā materiāla 
iekšpusē.

Neatkarīgi no tā, vai ēka tiek apkurināta vai dzesēta, abi 
procesi vienmēr ir saistīti ar izmaksām. Šo izmaksu lielums 
ir atkarīgs no faktiskajām kurināmā cenām un enerģijas 
avotiem, apkures vai dzesēšanas sistēmu iekārtu un to 
tehniskās apkopes izmaksām. Pielietojot kompleksas siltum-
izolācijas sistēmas, ēkas enerģijas patēriņa pieprasījums 
tiek ievērojami samazināts, kas tieši izpaužas apkures vai 
dzesēšanas izmaksu samazinājumā.
Vēl vairāk – mazāks kurināmā patēriņš sniedz ieguldījumu 
pozitīvā ekoloģiskā ietekmē. Tiek samazināts neatjauno-
jamo enerģijas avotu patēriņš, un attiecīgi pazeminās arī 
CO2 emisiju līmenis atmosfērā, kas nosaka progresējošo 
siltumnīcas efektu.

Diagrammas skaidri parāda, ka ēkas ārējām sienām ir 
ievērojama nozīme ēkas kopējā siltuma zudumā neatkarīgi 
no ēkas veida un lieluma. Šī iemesla dēļ fasādes sienu 
efektīva siltumizolācija ir absolūti būtiska un nosaka lielāko 
siltuma zuduma samazinājumu, kas savukārt mazina 
enerģijas pieprasījumu, kāds nepieciešams telpu apkurē, 
attiecīgi jūtami ietaupot apkures izmaksas.

Kādēļ ēkām vajadzīga siltumizolācija?

sienas 37%

ventilācija 30%

pagrabs 3%

jumts 6%

logi 24%
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Kā redzējām, ēkas ārējām sienām ir ievērojama 
nozīme ēkas kopējā siltuma zudumā neatkarīgi no ēkas 
veida un lieluma. Šī iemesla dēļ fasādes sienu efektīva 
siltumizolācija ir absolūti būtiska, jo īpaši izvirzītajās daļās 
(piemēram, balkonos), kur izmanto ārējās siltumizolācijas 
savienojumu sistēmas. ETICS spēj mazināt cauri sienām 
plūstošā siltuma intensitāti. Tās var arī ierobežot un 

Pirmajā diagrammā ir atspoguļots sienas 
temperatūras diapazons bez siltumizolācijas: ēkas 
iekšpusē gaisa temperatūra ir +20 °C, savukārt 
āra temperatūra ir raksturīga sala apstākļiem, 
proti, -10 °C. Kā redzams, iekšējās sienas virsmas 
temperatūra ir +10 °C, kas ir daudz zemāka 
nekā temperatūra telpā. Tas rada uztveramu 
un nepatīkamu gaisa kustību, un enerģijas 
daudzums, kāds nepieciešams pietiekami augstas 
temperatūras uzturēšanai telpā, ir ievērojams.

ārā

-10 °C
ārā

-10 °C

telpās

+20 °C

sienu virsma

+18 °C
sienu virsma

+10 °C

Siltuma ātra noplūde caur sienu bez siltumizolācijas izraisa 
iekšējās sienas virsmas atdzišanu.

Ierobežota siltuma plūsma caur sienu, kuras ārpuse ir siltuma 
izolēta, paaugstina iekšējās sienas virsmas temperatūru.

kompensēt temperatūras maiņas ēkā un – kas ir vienlīdz 
svarīgi – pašu sienu konstrukcijas slāņos.

Ja sienu virsmu temperatūra tiek uzturēta pēc iespējas pa-
stāvīgāka, tas nodrošinās augstāku komforta līmeni telpās 
– ne tikai samazinot mitrumu (nenotiks tvaiku kondensēša-
nās un attiecīgi nebūs iespēju veidoties pelējumam), bet arī 
mazinot konvekcijas plūsmas intensitāti telpās.

Siltuma izolētas sienas gadījumā (2. diagramma) 
šādu problēmu nav. Gaisa temperatūras un 
iekšējās sienas virsmas temperatūras starpība 
ir daudz mazāka. Siltuma izolētā sienā strauja 
temperatūras pazemināšanās notiek vietā, kur 
uzstādīts siltināšanas materiāls.

Kādēļ ēkām vajadzīga siltumizolācija?

telpās 

+20 °C
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Kādēļ ETICS?

Iepriekš minēto problēmu optimāls risinājums ir nevaino-
jama siltumizolācijas sistēma, ko sauc ETICS un kas tiek 
izmantota un ir sevi apliecinājusi daudzu gadu gaitā. Vārds 
ETICS ir „External Thermal Insulation Composite Systems” 
(ārējās siltumizolācijas kompleksa sistēmas) saīsinājums. 
Sistēmas ETICS ietvaros pie ārējās sienas ar speciālu līm-
javu tiek piestiprināts siltumizolācijas materiāls, piemēram, 
EPS (putu polistirols) plāksnes vai minerālvate, pēc tam 
virsma tiek stiegrota ar stikla šķiedras sietu un visbeidzot 
tiek uzklāts dekoratīvais apmetums.

Ar ETICS siltinātām ēkām ir raksturīgas šādas iezīmes:
• mazāks patērētais enerģijas daudzums telpu apkurei,
• uzlabots iekštelpu komforts siltuma ziņā,
• estētisks un ilgi noturīgs ēkas izskats.

Siltumizolācija palīdz mazināt CO2 emisijas, tādējādi 
aizsargājot apkārtējo vidi.

Ēkas siltināšanas lietderība ir atkarīga no tehnoloģijas, kas 
izmantota ārsienu būvē, un to izsaka ar siltuma plūsmas 
koeficientu, U vērtību. Jo mazāka ir U vērtība, jo mazāki 

siltuma zudumi. Tomēr maza U vērtība ne vienmēr nozīmē 
sekmīgu siltumizolāciju. Taču tas nav vienīgais faktors, kas 
atspoguļo siltumizolācijas lietderību. Izolācijas veiktspēju 
negatīvi ietekmē tā saukto termisko tiltiņu – šādi tiltiņi 
veidojas cauri sienām “ejošu” būvelementu, ēkas stūru, 
balkonu un terašu bloku salaidumu vietās – vai pārsedžu 
siju klātbūtne. Visi šie „traucējošie” elementi pārtrauc 
siltuma vienvirziena plūsmu, un tiem jāpievērš īpaša 
uzmanība jau pirms darbu sākšanas, izvēloties atbilstošu 
izolēšanas tehnoloģiju, un arī vēlāk darba procesā.

Vienkāršākais un vienlaikus efektīvākais ēku izolēšanas 
veids iepriekš minētajās apgrūtinošajās zonās ir ETIC 
sistēmu lietojums.

Izmaksas, kādas rodas siltināšanas sistēmas uzstādīšanā 
ar vieglo-slapjo metodi (ETICS), atmaksājas jau dažu gadu 
laikā, jo ēkas apkures rēķini, iespējams, samazināsies 
pat par 30%. Ņemot vērā arvien pieaugošās enerģijas 
kurināmo izmaksas, tas sniedz ievērojamus ietaupījumus 
katrā apkures sezonā.

Siltumizolācijas ietekme uz ēkas ārējām sienām ir redzama iepriekšējos divos termogrāfiskajos attēlos. Attēlā pa kreisi ar dzelteno un 
oranžo krāsu ir iezīmētas redzama siltuma zuduma zonas; no šāda siltuma zuduma ir iespējams izvairīties. No ēkas iekšpuses izplūst 
siltums, attiecīgi paaugstinot fasādes sienu temperatūru. Attēlā pa labi ir redzama ēka, kuras fasāde ir siltumizolēta. Laukumi ir identiski, 
taču tagad tie iezīmējas zilā krāsā, t. i., siltumizolācijas dēļ tiem ir daudz zemāka temperatūra. Siltums no iekšpuses neizplūst ārā.

Kādēļ ēkām vajadzīga siltumizolācija?
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ETIC sistēmas priekšrocības

Galvenās ETIC sistēmas priekšrocības ir šādas:

• efektīva sienu siltumizolācijas palielināšana un termisko 
tiltiņu likvidēšana,

• pilnībā renovēta fasāde un ēkas izskata uzturēšana vai 
mainīšana,

• svara ziņā viegla sistēma, kas likumsakarīgi neietekmē 
ēkas konstrukciju, tādēļ to var lietot gandrīz jebkurai 
fasādei (kas ir jo īpaši svarīgi, izolējot ēkas, kuras 
būvētas no saliekamiem betona paneļiem),

• vieglā siltumizolācijas materiāla apstrādājamība sniedz 
iespēju apdarināt fasādi rustikas tehnikā, dekorēt logu 
rāmjus u. tml.,

• nekustamā īpašuma vērtības pieaugums, ko nosaka gan 
ēkas pievilcīgais izskats, gan mazais enerģijas patēriņš,

• plašas virsmapdares formu un krāsu iespējas.
Ceresit Ceretherm sistēmas struktūra

1. siltumizolācijas nostiprināšana

2. siltumizolācijas materiāls

3. stiegrojošs slānis

4. grunts krāsa

5. apmetums

6. krāsa

Kādēļ ēkām vajadzīga siltumizolācija?
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Termogrāfija
– siltuma zuduma attēli

Agrāk un arī šobrīd celtās ēkas ir balstītas uz vienu 
no dažiem konstrukciju kārtas veidiem. Tās var būt 
viena, divu vai trīs slāņu sienas ar izolāciju starp šiem 
slāņiem plus visu veidu modificētas sistēmas. Ikviens no 
iespējamajiem variantiem ir efektīvs, ja vien nav termisko 
tiltiņu. Kas attiecas uz neizolētām sienām, siltuma plūsmas 
intensitātes atšķirības ir redzamas pat starp atsevišķiem 
būvmateriāliem, piemēram, cementa javu un keramikas 
ķieģeļiem. Termiskā kamera ir rīks, kas sniedz mums 
iespēju redzēt siltuma plūsmas blīvumu un ar to saistītās 
temperatūras sadalījumu uz starpsienu virsmas.

Henkel tehniskās nodaļas darba grupa ar šo ierīci veic 
neskaitāmas konstrukciju pārbaudes gadā, kas savukārt 
nodrošina iespēju izvērtēt konstrukciju kārtas veiktspēju. 
Turpmākie termogrāfiskie attēli parāda dažu analizēto 
ēku stāvokli. Katrā attēlā parādītajā temperatūras skalā 
gaišākie laukumi norāda vietas ar augstāku temperatūru, 
tumšākie – zemākas temperatūras zonas.

Fotografējot no ārpuses, ideālajā gadījumā apkurinātas 
ēkas fasādes temperatūrai jābūt stabilai un viendabīgai. 
Visi gaišākas krāsas laukumi termogrammā norāda 
punktveidīgos un lineāros termiskos tiltiņus. Tās ir vietas, 
kurās tiek vadīts pārmērīgs daudzums siltuma un attiecīgi 
iespējama tvaiku kondensēšanās.

Trīs slāņu sienu veiktspēja ir līdzīga vienslāņa ēku 
veiktspējai. Vienīgā atšķirība ir tā, ka ar šī veida sienu 
konstrukciju palielināta siltuma pārvade notiek nevis 
salaidumu vai slodzes sadales siju vietās, bet gan 
strukturālajos mezglos. Papildu siltuma pārvades avots ir 
savienojumi starp slāņiem, tā sauktie tērauda enkuri.

Gan vienslāņa, gan trīs slāņu sienām ir kopīga viena lieta: 
ievērojama daļa sienas masas ir pakļauta ievērojamām 
temperatūras un mitruma izmaiņām plus atkušanas cikliem, 
kas vairākkārt atkārtojas.

Kas attiecas uz ēkām ar divu slāņu sienas konstrukciju 
(izolētu būvēšanas laikā vai arī pēc tam), ar to tiek panākts 
iespējami optimālākais temperatūras sadalījums uz 
fasādes. Visas sienas sekcijas temperatūra ir virs nulles, un 
nepastāv nekāds ūdens tvaiku kondensēšanās risks.

Nepārprotami, pareiza siltumizolācijas izpildījuma 
metode ir galvenais nosacījums, kurām pastāvot būvfizikas 
izpratnē sienas veiktspēja ir pietiekama. Praksē vērojamas 
daudzas kļūdas, kas rada pārrāvumus siltumizolācijā vai 
termisko tiltiņu veidošanos. Šajos termogrāfiskajos attēlos ir 
atspoguļotas dažas no izplatītākajām kļūdām.

Kādēļ ēkām vajadzīga siltumizolācija?
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Šūnbetona bloku viena slāņa siena ar intensīvu, redzamu 
siltuma kustību  caur salaiduma vietām.

Ēkas trīs slāņu siena, būvēta no lieliem saliekamiem betona 
blokiem ar intensīvu, redzamu siltuma kustību caur starpslāņu 
stiprinājumiem.

Ēkas trīs slāņu siena, būvēta no lieliem saliekamiem betona 
blokiem ar intensīvu, redzamu siltuma kustību caur konstrukciju 
salaidumiem.

Divu slāņu siena ar siltumizolāciju, kas veidota, izmantojot 
sauso tehnoloģiju, ar intensīvu, redzamu siltuma kustību, ko 
izraisa caur izolācijas slāni plūstošais gaiss – ne efektīva vēja 
izolācija.

Ēkas frontālās sienas, būvētas no lieliem saliekamiem betona blokiem. Attēlā skaidri redzams, ka uzstādītajai ārējās siltumizolācijas 
sistēmai ir ievērojama ietekme uz siltuma izplūdi.

Kādēļ ēkām vajadzīga siltumizolācija?
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Kādēļ lietot Ceresit
siltumizolācijas sistēmas?

Henkel ir 50 gadus ilga pieredze darbā ar Ceresit ETIC 
sistēmām. Ar mūsu sistēmu palīdzību jau šobrīd visā 
pasaulē ir nosiltinātas vairāki tūkstoši ēku. Tā ir izcila 
atzinība mūsu produktiem, kas apliecina piedāvāto 
risinājumu nepārspējamo kvalitāti. Visu šo laiku Henkel 
zinātniskās pētniecības un attīstības darba grupa ir 
strādājusi pie jauniem risinājumiem un formulām, kā arī pie 
pastāvīgas esošo produktu pilnveidošanas. Mēs ieviešam 
arvien vairāk un vairāk dažādu veidu līmjavas, apmetumus 
un krāsas un piedāvājam plašu krāsu sortimentu plus 
dažādas faktūras.

Mūsu produktu un sistēmu atbilstību starptautiskajiem 
standartiem, tādiem kā ISO 9001, ISO 14001, ISO 
18001 un AQUAP, nepārtraukti uzrauga Kvalitātes 
kontroles nodaļa mums piederošajā Centrālajā zinātniskās 
pētniecības laboratorijā. Laboratorija ir sertificēta atbilstoši 
ISO/IEC 17025, kas nozīmē, ka tiek ievēroti augstākie 
Eiropas standarti gan funkcionalitātes, gan drošības 
izpratnē.

Eiropas tehniskie apstiprinājumi

Eiropas tehniskie apstiprinājumi (ETA) tiek piešķirti pēc tam, 
kad pierādīts, ka siltumizolācijas sistēma atbilst ETAG 004: 
2002 (Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijas attiecībā 
uz ārējās siltumizolācijas sistēmām ar āra apmetuma slāni) 
prasībām.

Sistēmai jāatbilst šādām sešām būtiskajām prasībām 
(norādītas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvai Nr. 89/106/ EEK, saukta arī par būvniecības 
produktu direktīvu):
• mehāniskā izturība un stabilitāte (ER1),
• drošums ugunsgrēka gadījumā (ER2),
• higiēna, veselības un vides aizsardzība (ER3),
• pielietojuma drošums (ER4),
• aizsardzība pret troksni (ER5),
• enerģija, ekonomija un siltuma saglabāšana (ER6).

Tādējādi var pierādīt siltumizolācijas sistēmas augsto 
kvalitāti, funkcionalitāti un izturību, pamatojoties uz 
testēšanas procedūrām, kas atspoguļo ēkas fasādes 
siltumizolācijas veiktspēju 25 gadu ilgā laika posmā.

Ceresit ne tikai piedāvā augstas kvalitātes produktus, 
bet arī popularizē izpratni par šo produktu izmantošanu 
būvniecības nozarē. Šajā nolūkā tika izveidota tehnisko 
ekspertu darba grupa, kuras uzdevums ir konsultēt 
projektu izstrādātājus, būvuzņēmējus un lietotājus ikvienā 
būvniecības procesa stadijā (sākot no projekta, izpildes 
gaitā un beidzot ar celtniecību un renovēšanu).

Ceresit rūp produktu kvalitāte un pareizs to izmantojums, 
tādēļ uzņēmums veic investīcijas zināšanu nodošanā un 
būvuzņēmumu apmācībā, tādējādi pastāvīgi kāpinot 
darba kvalitātes līmeni.

Augstas kvalitātes produkti apvienojumā ar augsta līmeņa 
izpildījumu ir garantiju saņemšanas pamats, lietojot Ceresit 
siltumizolācijas sistēmas risinājumus.

Kādēļ ēkām vajadzīga siltumizolācija?
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ETICS ietekme
uz dabisko vidi

Daudzus gadus ārējo vidi ir ietekmējusi pasaules 
ekonomikas un daudzu nozaru dinamiskā attīstība, kurā 
pārmērīgi izmantots arvien vairāk un vairāk nestabilu 
dabas resursu. Civilizācijas izaugsmes rezultātā ir radīts 
piesārņojums un bīstami atkritumi, kas nokļūst apkārtējā 
vidē, un cilvēce ir pilnībā atbildīga par šo situāciju.

Pārmērīga dabas resursu izmantošana un bezatbildīgs 
elektroenerģijas patēriņš ir novedis pie tā sauktās 
enerģētikas krīzes, kas savukārt rosinājusi ievērojamu 
enerģijas nesēju cenu kāpumu. Lai mazinātu enerģētikas 
krīzes (un ekonomikas krīzes globālā mērogā) negatīvo 
ietekmi, 2011. gada 19. maijā Eiropas Parlaments 
pieņēma direktīvu 2010/3/ES par ēku energoefektivitāti. 
Šī dokumenta mērķis galvenokārt ir mazināt enerģijas 
patēriņu un lietot enerģiju no atjaunojamiem avotiem, 
kas ir daļa no Kioto protokola (ES apņemšanās uzturēt 
temperatūras kāpuma līmeni zem 2 °C un līdz 2020. 
gadam samazināt kopējās siltumnīcas gāzu emisijas par 
vismaz 20%) īstenošanas.

ETICS tehnoloģijai šajā procesā var būt ārkārtīgi svarīga 
nozīme, jo ēkas patērē 40% no kopējās enerģijas ES. Tā 
galvenie iemesli ir pieaugums šajā sektorā, kā arī vairuma 
ēku sliktais tehniskais stāvoklis, kas nosaka liela enerģijas 
daudzuma zudumu.

Viens no efektīvākajiem veidiem (lai arī tas, iespējams, ir 
kompromiss starp funkcionalitāti un estētiku), kā samazināt 
enerģijas patēriņu, ir pareiza ēkas siltumizolācija, 
izmantojot ETIC sistēmu. Tā sniedz iespēju panākt aptuveni 
30%  enerģijas ietaupījumu gadā. Turklāt tā tieši ietekmē 
vides aizsardzību, mazinot siltumnīcas gāzu emisijas 
(tostarp CO2), kas rodas enerģijas ģenerēšanas procesā 
un ārkārtīgi postoši ietekmē ekosistēmas. Ekoloģisko 
tendenci var redzēt arī ETICS ražošanas procesā, 
to aplūkojot kā visaptverošu risinājumu. Arvien vairāk 
uzņēmumu piešķir lielu nozīmi ekoloģiskai ražošanai (kas 
rada mazāku daudzumu atkritumu), kā arī otrreizējai 
pārstādei, dabisko komponentu lietojumam u. tml.

Pareizi izmantojot, ETICS ir neskaitāmas priekšrocības – 
šī sistēma ir izcila ēkas „mehāniskā” aizsardzība, turklāt 
uzlabo ēkas iekšējo mikroklimatu un tās iemītnieku veselību, 
samazinot sēnīšu un pelējuma veidošanās risku; visbeidzot, 
tā uzlabo iedzīvotāju dzīves komfortu – apdomājot 
visus šos faktus, var iegūt pilnīgu priekšstatu par ETICS 
visaptverošo labvēlīgo ietekmi uz dabisko vidi.

Kādēļ ēkām vajadzīga siltumizolācija?
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Siltumizolācijas sistēmas lietderība un izturība ir atkarīga ne 
tikai no izmantoto materiālu kvalitātes, bet arī no precīzas 
un pareizas to pielietošanas. Lielā mērā tas ir sistēmas 
atsevišķo elementu pareizas izvēles jautājums.

Siltumizolācijas sistēmas lietderība ir funkcija ar daudziem 
mainīgajiem. Tā ir atkarīga arī no ēkas konstrukciju kārtas 
siltuma un līdzsvara saglabāšanas un no ekonomiski 
pamatota siltumizolācijas biezuma vai veida. Tādēļ, 
izvēloties labāko siltumizolācijas sistēmu, ir ieteicams 
izmantot datorprogrammas, lai veiktu attiecīgos aprēķinus 
un konstrukciju kārtas īpašību simulācijas (pamatojoties uz 
būvfizikas principiem).

Aprēķini



15Aprēķini

• kondensācijas zonu noteikšana uz konstrukcijas,
• mitruma pārvades simulācija 12 mēnešu ciklā, 

pamatojoties uz vidējām mēnešu temperatūrām,
• kondensācijas zonu noteikšana konkrētos mēnešos 

un no hermetizējošās čaulas iztvaikotās ūdens masas 
robežu noteikšana.

Programmas var parādīt rezultātus tabulu un diagrammu 
veidā.

Aprēķini un programmatūra

Lai ievērotu lietotāju (piem., projektētāju un investoru) 
vajadzības, Henkel piedāvā divas programmas, ar 
kurām veikt neatkarīgus konstrukciju kārtas siltuma un 
mitruma aprēķinus atbilstoši būvfizikas likumiem. Tā ir 
intuitīva, lietotājdraudzīga programmatūra, kas aprēķina 
viendimensionāli stabilu siltuma kustību, – vai nu Konstruktor 
(konstruktora) programmas versija 3.7, vai konstrukciju 
kārtas siltuma un mitruma aprēķināšanas programma 
(Ceresit C-W).

Abas programmas spēj veikt šādus aprēķinus:
• sienu iekšējās un ārējās virsmas temperatūras aprēķini,
• konkrētu konstrukciju slāņu termiskās un difūzijas 

pretestības aprēķini,
• blakus esošās augsnes termiskās pretestības aprēķini,
• konstrukciju siltuma pārvades koeficienta aprēķini (ņemot 

vērā termiskos tiltiņus un salaidumus – tikai Ceresit C-W 
programma),
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Pamatojoties uz šīm programmām, ir iespējams izvēlēties 
siltumizolācijas materiāla biezumu atbilstoši standartiem un 
likumu un normatīvo aktu prasībām, kā arī savām vēlmēm. 
Ikgadējā mitruma līdzsvara simulācija nosaka konstrukciju 
kārtas mitruma līdzsvaru un norāda, vai pelējums un sēnītes 
ir sākušas veidoties (esošā sienā), vai pārbauda šāda 
riska pastāvēšanas varbūtību (attiecas uz jauniem sienu 
projektiem).

Specifiskos gadījumos Henkel izmanto uzlaboto WUFI 5 
programmu, lai sniegtu visaptverošu tehnisko atbalstu. Šī 
programma dod mums iespēju izveidot konstrukciju kārtas 
hidro termisko īpašību dinamisku simulāciju, ņemot vērā 
atsevišķo materiālu mainīgos parametrus.

Jo īpaši noderīga šī programma ir gadījumos, kad 
siltumizolācija tiek veikta vēsturiskām celtnēm vai vietās ar 
specifiskiem apstākļiem (t. i., saldētavās, ražošanas hallēs 
ar augstu iekštelpu temperatūru).

Šī analīze palīdz noteikt, vai hermetizējošā čaula spēj 
absorbēt un iztvaikot no vides saņemto mitrumu, ūdens 
tvaiku kondensātu un tehnisko mitrumu.

Aprēķini
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Fasādes dizaina programmatūra

Papildus programmatūras rīkiem, kas nodrošina siltuma un 
mitruma aprēķinus, Henkel piedāvā divas programmas, kas 
paredzētas fasādes krāsas dizaina izveidei. Vienu no šīm 
programmām lieto, lai modelētu esošo vai jaunu projektētu 
ēku krāsu. Pēc ēkas fotoattēlu augšupielādes un norādot 
laukumus, kuros paredzēta siltumizolācija, ir iespējams 
modelēt dažādas fasādes faktūru un krāsu variācijas.

Otrā programma ir Ceresit VISAGE – vienkāršai fasādes 
izskata projektēšanai, izmantojot dekoratīvos rīkus, kādus 
nodrošina Ceretherm VISAGE sistēma apvienojumā ar 
Colours of Nature® paleti. Bez grūtībām ir iespējams 
veidot fasādes izskatu ar koka, akmens vai metāla 
efektiem.

Henkel nodrošina arī Colours of Nature® un VISAGE krāsu 
un faktūru bibliotēku programmām AutoCAD®, ArchiCAD® 
un Autodesk® 3ds Max®.

Šo rīku lietošana ievērojami atvieglo izvēli, sniedzot iespēju 
redzēt sākotnēju fasādes dizaina priekšskatījumu, un palīdz 
atsevišķu komponentu izvēlē.

Jaunās programmas „Colour your house” (Izkrāso savu māju) 
izmantošana, sniedz iespēju vizualizēt vertikālo griezumu.

Ar šo programmu var izveidot jebkādu ēkas krāsojumu, 
pamatojoties uz jūsu dizainu.

Papildus programma piedāvā sagatavotu kompozīciju izlasi no 
paraugu bāzes, kāda ir pieejama šajā programmā.

Programma ietver pilnīgu Colours of Nature® un VISAGE krāsu 
kataloga līniju.

Aprēķini
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Putu polistirols vai minerālvate?

Abu materiālu siltuma vadītspējas koeficienti ir līdzīgi. Ja 
siltumizolācijas apšuvuma biezums būtu vienāds, attiecīgi 
būtu vienādi arī ietaupījumi enerģijas patēriņa ziņā.

Kuru sistēmu izvēlēties? Vai izmantojot putu polistirolu vai 
minerālvati? Abiem risinājumiem ir savas priekšrocības. 
Abas var lietot gan jaunām celtnēm, gan ēkām, kam jāveic 
renovācija. Tomēr starp putu polistirolu un minerālvati ir 
atšķirības, kas var ietekmēt galīgo sistēmas izvēli.

Siltumizolācijas materiālu un sistēmu izvēle

Siltumizolācijas materiālu un sistēmu izvēle
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Putu polistirola nozīmīgākās īpašības

Putu polistirols nav absorbējošs un mitruma iedarbībā 
nezaudē savas siltumizolācijas īpašības. Gadījuma 
rakstura ūdens tvaiku kondensācija, kas var rasties visā 
putu polistirola biezumā, nerada lielu problēmu.

Lai gan šis plastiskais materiāls ir iegūts jēlnaftas apstrādē, 
tas nesatur nekādas veselībai kaitīgas vielas. Putu 
polistirols ir ļoti viegls, un tam ir labas mehāniskās īpašības 
(atraušanas izturība aptuveni 80 kPa un spiedes izturība 
– aptuveni 130 kPa). Skaņas izolācija nav īpaši liela. Arī 
ūdens tvaiku kustības koeficients ir visai zems: aptuveni  
12 ×10-6 g/(mhPa). Temperatūra, kas pārsniedz +80 °C,  
bojā putu polistirolu, tāpat kā vairums organisko 
šķīdinātāju. ETIC sistēmās ir iespējams izmantot putu 
polistirolu, kas atbilst standarta EN 13163:2004 prasībām 
attiecībā uz produktu CS(10)70 vai CS(10)80 (putu 
polistirola 10% deformāciju izraisa vismaz 70 vai 80 kPa 
lielas spriedzes). Tādēļ materiāls atbilst bijušajām klasēm 
EPS 15 vai EPS 20 (putu polistirola biezums 15–20 kg/m3 
diapazonā).

Turklāt materiāls nedrīkst izraisīt ugunsgrēka izplatīšanos, 
t. i., tam jābūt pašnodziestošam un jābūt ar ražotāja 
deklarēto dimensionālo stabilitāti (pēc atbilstoša dabiskās 
kaltēšanas laika). Putu polistirola paneļi, izgriezti no dabiski 
kaltētiem  blokiem (parasti pēc 6–8 nedēļu perioda), 
saglabā savu līdzenumu un nemaina izmērus.

Atļauts lietot paneļus, kas nav lielāki par 120×60 cm.

Šobrīd ir pieejami EPS paneļi baltā, punktainā baltā un 
grafīta krāsā. Bez krāsas šie paneļi cits no cita atšķiras tikai 
ar siltuma vadības koeficienta vērtību. Populārie uzskati, 
ka grafīta krāsas paneļu gadījumā līmjavas pielīp sliktāk, 
neizrādījās patiesi. Uzņēmumā Henkel veiktās iekšējās 
pārbaudes liecināja, ka paneļa krāsai nav nekādas 
ietekmes uz paneļa lipšanas īpašībām.

Minerālvates nozīmīgākās īpašības

Minerālvate ir izturīga pret augstas temperatūras 
iedarbību. No dabiskā ieža iegūtās vates šķiedras sāk 
kust pēc tam, kad tās divas stundas bijušas pakļautas 
temperatūras, kas pārsniedz 1000 °C, iedarbībai. 
Siltumizturība (lietojot kā saistīšanas līdzekli) un hidrofobā 
īpašība (lietojot kā piedevu) ir nedaudz vājāka. 
Minerālvate ir klasificēta kā neuzliesmojošs/nedegošs 
materiāls. Tai piemīt arī vērā ņemama izturība pret lielāko 
daļu ķīmisko vielu. Ūdens tvaiku pārvades koeficients ir 
ļoti liels ar aptuveni 480×10-6 g/(mhPa). Tas nodrošina 
ūdens tvaiku kustību. Minerālvates hidrofobā īpašība 
nepieļauj kapilārā mitruma kāpumu un gaisā esošā ūdens 
tvaiku absorbciju. Minerālvates paneļi ir visai smagi, ar 
mazu stingumu un relatīvi mazu stiprību. Aptuveni 40 kPa 
lielas spriedzes rada 10 % deformāciju. Tomēr paneļa 
šķiedrainā struktūra nodrošina sienu labu akustisko 
izolāciju.

ETIC sistēmās izmantotai minerālvatei jāatbilst standarta 
EN 13162:2004 prasībām attiecībā uz produktu 
CS(10)40 (minerālvates 10 % deformāciju izraisa vismaz 
40 kPa liela spriedze).

ETIC sistēmās var izmantot divu veidu minerālvates 
paneļus. Viens veids ir minerālvate ar izjauktu šķiedru 
struktūru (blīvums 120 – 160 kg/m3, stiprība paneļa 
virsmai perpendikulāra plīsuma gadījumā >10 kPa) 
paneļos ar 50–60 cm × 100–120 cm izmēru. Otrais 
veids ir lamella panelis ar paralēlu šķiedru struktūru, ko 
izvieto perpendikulāri sienas virsmai (blīvums 80 – 120 
kg/m3). Ņemot vērā to iegareno formu (galvenokārt 
izmērs ir 20×120 cm), šos paneļus bieži sauc par 
garenšķiedru („lamella”) paneļiem.

Siltumizolācijas materiālu un sistēmu izvēle
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Īpašības Putu polistirols Minerālvate

Atbilstība mehāniskai apstrādei 
(griešana, urbšana, savienošana)

ļoti laba laba

Atbilstība virsmas līmeņošanai slīpējot ļoti laba ierobežota

Ugunsdrošības klasifikācija neizplata ugunsgrēku neuzliesmo/nedeg

Izturība pret dabiskās novecošanas 
faktoriem

ierobežota laba

Izturība pret mikroorganismiem laba ļoti laba

Pieļaujamais lietošanas augstums 
būvvietās

atkarīgs no vietējiem noteikumiem atkarīgs no vietējiem noteikumiem

Izturība pret organiskiem 
šķīdinātājiem

nav izturības pilnīga izturība

1 m2 siltumizolācijas svars, ja 
siltumizolācijas materiāla (līmjava un 
minerālais apmetums) biezums ir 10 
cm [kg]

aptuveni 15 aptuveni 30

Virsmas apdare minerālais apmetums 
silikāta apmetums 
silikona apmetums 
silikāta-silikona apmetums 
akrila apmetums 

minerālais apmetums 
silikāta apmetums 
silikona apmetums 
silikāta-silikona apmetums 

Putu polistirola un minerālvates īpašību salīdzinājums
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Putu polistirols  Minerālvate

Ceresit Ceretherm Popular Ceresit Ceretherm Wool Classic

Ceresit Ceretherm Classic Ceresit Ceretherm Wool Premium

Ceresit Ceretherm Winter Ceresit Ceretherm Wool Garage

Ceresit Ceretherm Premium

Ceresit Ceretherm Ceramic

Ceresit Ceretherm Express

Ceresit Ceretherm VISAGE

Ceresit Ceretherm Reno

Ceresit Ceretherm sistēmas

Secinājumi

Izvēloties ēkai siltumizolācijas sistēmu, svarīgs jautājums 
ir ugunsdrošība. Šī iemesla dēļ sistēmas, kuru pamatā ir 
minerālvate, jāizmanto šādos gadījumos: augstas ēkas 
(maks. ēkas augstums, ko var siltumizolēt ar sistēmu, kas 
klasificēta kā ugunsgrēku neizplatoša, ir atkarīgs no 
vietējiem noteikumiem, piem., Polijā – 25 m), ēkas ar 
augstāku apdraudējuma klasifikāciju (piem., slimnīcas, 
skolas, izklaides zāles un citas sabiedriskas būves) un 
noliktavu būves uzliesmojošu materiālu uzglabāšanai.

Uz minerālvati balstītas ETIC sistēmas ir ieteicamas arī 
ēkām ar augstāku mitruma pakāpi iekštelpās (piem., 
ēdināšanas virtuves, veļas mazgātavas un ķīmiskās tīrītavas, 
ūdens attīrīšanas stacijas, automazgātavas, sabiedriskās 
pirtis u. c.), ar nosacījumu, ka ir uzstādītas atbilstošas 
tvaiku barjeras un hidroizolācijas materiāli. Šajā gadījumā 
jāņem vērā fakts, ka ūdens tvaiku kondensācija apdraud 
minerālvati, samazinot tās siltumizolācijas spēju. Lai gan 
„slapjo” telpu sienām vairumā gadījumu ir keramikas 
flīžu segums, ir jāanalizē šī veida videi izvēlēto materiālu 
hidro termālā iedarbība. Tāpat uz minerālvati balstītas 
sistēmas izvēle ir ieteicama ēkās, kas atrodas liela trokšņa 
piesārņojuma zonā. No garen šķiedru („lamella”) vates 
ražotie paneļi ir gan parocīgi, gan elastīgi un tādējādi 
ideāli piemēroti ēkām ar izliektu kontūru.

Uz putu polistirola balstītās ETIC sistēmas visbiežāk lieto 
jaunu celtņu siltumizolācijā, taču arī esošo dzīvojamo ēku, 
kā arī individuālu investīciju projektu termo renovācijā.

Papildus citiem apsvērumiem tam ir arī ekonomiski 
iemesli. Fasādes vate ir dārgāka par putu polistirolu. 
Putu polistirols, kas ir gandrīz desmit reižu vieglāks, ir 
ērtāks transportēšanai un uzglabāšanai. Arī mehāniskā 
nostiprināšana ir lētāka, un to var veikt ar plastmasas 
stiprinājumiem (minerālvates gadījumā ir vajadzīgi enkuri 
ar metāla tapām). EPS paneļus ir daudz vieglāk apstrādāt, 
un tos var sagriezt un nopulēt bez lielām problēmām. 
Attiecīgi uz minerālvati balstītu sistēmu darba izmaksas ir 
vismaz par 20 – 30% lielākas. Jāpatur prātā, ka visā šajā 
laikā, kad EPS paneļi ir vispārēji pielietoti ETIC sistēmās 
(minerālvate ir pielietota daudz īsāku laiku), nav reģistrēts 
neviens ETIC izraisīts ugunsgrēka izplatīšanas gadījums. 
Izvēloties putu polistirolu, nav jābaidās par pārmērīgu 
slodzi uz ēkas sienu. Gadījumos, kad daudzslāņu sienas 
tiek siltumizolētas ar minerālvati, ir nepieciešams lietot 
pietiekami garus enkuru stiprinājumus.

Tā rezultātā, atkarībā no reģiona un valsts, 70 – 90% 
siltumizolāciju veic ar putu polistirolu. Turpmākajos 
gados šī proporcija var mainīties, ņemot vērā pieaugošo 
minerālvates ražotāju piedāvājuma konkurenci, kā arī 
minerālvates garenšķiedru („lamella”) paneļu arvien lielāko 
popularitāti.
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 Raksturlielumi 
• Ekonomisks risinājums
• BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm un aļģēm
• Triecienizturība
• Noturība pret laika apstākļu iedarbību
• Maza absorbcija
• Liela tvaiku caurlaidība
• Ugunsdrošības klasifikācija: B atbilstoši EN 13501-1

1. Siltumizolācijas nostiprināšana • Ceresit ZS līmjava vai Ceresit ZU universālā līmjava
• plastmasas enkuri Ceresit CT 330 vai CT 335 ar tērauda serdeni vai citi, klasificēti kā ETAG 014
•  stiprinājumu skaits un izkārtojums jānosaka arhitektam, pamatojoties uz pamatnes analīzi un slodzes aprēķiniem

2. Siltumizolācijas materiāls •  EPS paneļi ar Ceresit CT 315 marķējumu (vai citi, klasificēti kā EN 13163:2004) ar biezumu līdz 25 cm un 
līdzenu vai formētu gala plakni

3. Stiegrojošs slānis • stikla šķiedras audums Ceresit CT 325 ar blīvumu 145 g/m2 vai lielāku
• Ceresit ZU universālā līmjava

4. Gruntskrāsa • Ceresit CT 15 silikātkrāsa silikāta apmetumiem
• Ceresit CT 16 akrila krāsa minerālu, akrila, silikāta-silikona un silikona apmetumiem

5. Apmetums •  Ceresit CT 35 „ķirmjveida” faktūra, Ceresit CT 137 “akmentiņu” faktūra minerālie apmetumi , Ceresit CT 34 
plānkārtas līdzinātājs (balti un krāsojami)

•  Ceresit CT 60 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 63 „ķirmjveida” faktūra, Ceresit CT 64 „ķirmjveida” faktūra 
akrila apmetumi

• Ceresit CT 72 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 73 „ķirmjveida” faktūra silikāta apmetumi
• Ceresit CT 74 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 75 „ķirmjveida” faktūra silikona apmetumi
• Ceresit CT 174 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 175 „ķirmjveida” faktūra silikāta-silikona apmetumi
• Ceresit CT 710 VISAGE dekoratīvais apmetums „Dabiskais akmens”*
• Ceresit CT 60 VISAGE akrila apmetums*
• Ceresit CT 720 VISAGE dekoratīvais apmetums „Koksne”*
• Ceresit CT 730 VISAGE dekoratīvais apmetums „Luminiscence”*

6. Krāsa • Ceresit CT 42, CT 44 akrila krāsas
• Ceresit CT 48 silikona krāsa
• Ceresit CT 54 silikāta krāsa
• Ceresit CT 49 Silix XD® nanosilikona krāsa
• Ceresit CT 740 VISAGE  krāsa „Metallic”*
• Ceresit CT 750 VISAGE laka „Opāls”*

1. siltumizolācijas nostiprināšana

2. siltumizolācijas materiāls

3. stiegrojošs slānis

4. grunts krāsa

5. apmetums

6. krāsa

Ceresit Ceretherm Popular sistēma

* speciāls produkts, ko iespējams lietot ar iepriekš minēto sistēmu
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  Raksturlielumi
• Impact Resistance – izturība pret spēcīgākiem triecieniem
• BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm un aļģēm
• Noturība pret laika apstākļu iedarbību
• Maza absorbcija
• Liela tvaiku caurlaidība
• Ugunsdrošības klasifikācija: B atbilstoši EN 13501-1

1. Siltumizolācijas nostiprinājums • Ceresit CT 83 līmjava vai Ceresit CT 85 līmēšanas un armēšanas līmjava 
• plastmasas enkuri Ceresit CT 330 vai CT 335 ar tērauda serdeni vai citi, klasificēti kā ETAG 014
• stiprinājumu skaits un izkārtojums jānosaka arhitektam, pamatojoties uz pamatnes analīzi un slodzes aprēķiniem

2. Siltumizolācijas materiāls •  EPS paneļi ar Ceresit CT 315 marķējumu (vai citi, klasificēti kā EN 13163:2004) ar biezumu līdz 25 cm un 
līdzenu vai formētu gala plakni

3. Stiegrojošs slānis • stikla šķiedras audums Ceresit CT 325 ar blīvumu 145 g/m2 vai lielāku
• Ceresit CT 85 līmēšanas un armēšanas līmjava Impact Resistance

4. Grunts krāsa • Ceresit CT 15 silikātkrāsa silikāta apmetumiem 
• Ceresit CT 16 akrila krāsa minerālu, akrila, silikāta-silikona un silikona apmetumiem

5. Apmetums •  Ceresit CT 35 „ķirmjveida” faktūra, Ceresit CT 137 “akmentiņu” faktūra minerālie apmetumi , Ceresit CT 34 
plānkārtas līdzinātājs (balti un krāsojami)

•  Ceresit CT 60 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 63 „ķirmjveida” faktūra, Ceresit CT 64 „ķirmjveida” faktūra 
akrila apmetumi

• Ceresit CT 72 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 73 „ķirmjveida” faktūra silikāta apmetumi
• Ceresit CT 74 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 75 „ķirmjveida” faktūra silikona apmetumi
• Ceresit CT 174 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 175 „ķirmjveida” faktūra silikāta-silikona apmetumi
• Ceresit CT 710 VISAGE dekoratīvais apmetums „Dabiskais akmens”*
• Ceresit CT 60 VISAGE akrila apmetums*
• Ceresit CT 720 VISAGE dekoratīvais apmetums „Koksne”*
• Ceresit CT 730 VISAGE dekoratīvais apmetums „Luminiscence”*

6. Krāsa •Ceresit CT 42, CT 44 akrila krāsas
• Ceresit CT 48 silikona krāsa
• Ceresit CT 54 silikātkrāsa
• Ceresit CT 49 Silix XDā nanosilikona krāsa
• Ceresit CT 740 VISAGE krāsa „Metallic”*
• Ceresit CT 750 VISAGE laka „Opāls”*

Ceresit Ceretherm Classic sistēma

* speciāls produkts, ko iespējams lietot ar iepriekš minēto sistēmu

1. siltumizolācijas nostiprināšana

2. siltumizolācijas materiāls

3. stiegrojošs slānis

4. grunts krāsa

5. apmetums

6. krāsa

Ceresit Ceretherm sistēmas
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  Raksturlielumi
• Izstrādāta pielietojumam zemā temperatūrā
• BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm un aļģēm
• Izturība pret spēcīgākiem triecieniem
• Noturība pret laika apstākļu iedarbību
• Maza absorbcija
• Liela tvaiku caurlaidība

1.  Siltumizolācijas nostiprinājums • Ceresit CT 85 līmēšanas un armēšanas līmjava – Ziema
• plastmasas enkuri Ceresit CT 330 vai CT 335 ar tērauda serdeni vai citi, klasificēti kā ETAG 014
•  stiprinājumu skaits un izkārtojums jānosaka arhitektam, pamatojoties uz pamatnes analīzi un slodzes 

aprēķiniem

2. Siltumizolācijas materiāls •  EPS paneļi ar Ceresit CT 315 marķējumu (vai citi, klasificēti kā EN 13163:2004) ar biezumu līdz 25 cm un 
līdzenu vai formētu gala plakni

3. Armējošs slānis •  stikla šķiedras audums Ceresit CT 325 ar blīvumu 145 g/m2 vai lielāku
• Ceresit CT 85 līmēšanas un armēšanas līmjava – Ziema

4. Gruntskrāsa • Ceresit CT 16 akrila krāsa +  ziemas piedeva CT 240

5. Apmetums Visi turpmāk uzskaitītie apmetumi tiek izmantoti kopā ar ziemas piedevu CT 240:
•  Ceresit CT 60 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 63 „ķirmjveida” faktūra, Ceresit CT 64 „ķirmjveida” faktūra 

akrila apmetumi
• Ceresit CT 72 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 73 „ķirmjveida” faktūra silikāta apmetumi
• Ceresit CT 74 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 75 „ķirmjveida” faktūra silikona apmetumi
• Ceresit CT 174 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 175 „ķirmjveida” faktūra silikāta-silikona apmetumi

Ceresit Ceretherm Winter sistēma

1. siltumizolācijas nostiprināšana
2. siltumizolācijas materiāls
3. stiegrojošs slānis
4. grunts krāsa
5. apmetums
6. krāsa

Ceresit Ceretherm sistēmas
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Pateicoties šai kombinācijai un unikālajai struktūrai, Ceresit CT 85 ir ļoti izturīga pret triecienu nodarītiem bojājumiem, 
deformāciju un plaisu un sīkplaisu veidošanos. Jo īpaši svarīgi tas ir ēkas ekspluatācijas laikā, kad darbojas visa 
sistēma, t. i., tā tiek pakļauta mainīgas temperatūras un mitruma iedarbībai vai – mehānisku triecienu gadījumā –, 
piemēram, bumbas atsitienu pret fasādi iedarbībai. Ceresit CT 85 java garantē visu sistēmā esošo slāņu vienotību kas 
pretdarbojas konstrukciju spriedzēm. Tādējādi, tā aizsargā ārējo apmetumu un krāsu pārklājumus, pret plaisu veidošanos, 
kādas var izraisa nestabila grunts un citi mehāniski bojājumi.

Liela izturība pret triecienu nodarītiem bojājumiem, pateicoties Ceresit CT 85 šķiedru unikālajai kombinācijai (mikroskopa foto)

Ceresit CT 85 Impact Resistance
Līmēšanas un armēšanas java EPS loksnēm, izturīga pret triecieniem un 
deformāciju

Ceresit CT 85 līmēšanas un armēšanas java EPS loksnēm, ko izmanto Ceresit Ceretherm Classic sistēmā, ir Henkel 
atbilde arvien stingrākiem standartiem un augstākām prasībām tirgū. Līmjavas īpaši izstrādātā formula un struktūra 
garantē labākos tehniskos un darba rādītājus gan produkta uzklāšanas laikā, gan ilgstošā ēkas ekspluatēšanas laikā. 
Ceresit CT 85 ir unikāla, pateicoties īpaši mērķtiecīgas kombinācijas pielietojumam, kuru veido trīs sevišķi pastiprinātas 
optimāla garuma un savstarpēji mijiedarbīgas šķiedras.

stikla šķiedras

oglekļa šķiedras

celulozes šķiedras

Ceresit Ceretherm sistēmas
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Produkts ir ļoti izturīgs pret laika apstākļu iedarbību, jo īpaši pret ļoti zemas un ļoti augstas temperatūras iedarbību. 
Izmantojot Ceresit CT 85, tiek izveidots pastiprināts slānis, kas ir izturīgāks pret sala iedarbību un mazāk absorbējošs. 
Turklāt, lai panāktu optimālu darba un cietēšanas ilgumu, ir pastiprināta javas izturība pret laika apstākļu iedarbību 
uzklāšanas procesa laikā (ļoti spēcīgu saules un vēja iedarbību bez aizsardzības vasarā). Vienlaikus javai ir nodrošināta 
lielāka elastība, kas likvidē plaisu risku, kādas parādās uzreiz pēc pastiprinātā slāņa uzklāšanas.

Tādējādi Ceresit CT 85 parametri un īpašības ievērojami pārsniedz tirgus prasības. Tās izmatojums garantē, ka visa 
sistēma būs izturīgāka pret apkārtējiem apstākļiem. Pateicoties lielākai izturībai pret mehāniskiem triecieniem, deformāciju 
un sīkplaisām, Ceresit siltumizolācijas sistēma ne tikai labāk kalpo kā izolācija, bet arī nodrošina ilgstošu ēkas estētisko 
izskatu.

   Ceresit CT 85 Impact Resistance  
 raksturlielumi:

• ļoti liela izturība pret triecieniem
• unikāla šķiedru kombinācija
• noturība pret laika apstākļu iedarbību
• izturība pret sīkplaisām un plaisām
• elastība

triecienizturība

lieces izturība

izturība pret plaisu veidošanos

Ceresit Ceretherm sistēmas
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  Raksturlielumi
• Izturība pret spēcīgiem triecieniem
• BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm un aļģēm
• Īpaša izturība pret laika apstākļu iedarbību
• Sevišķi maza absorbcija
• Liela tvaiku caurlaidība
• Ugunsdrošības klasifikācija: B atbilstoši EN 13501-1

1. Siltumizolācijas 
nostiprinājums

•  Ceresit CT 83 līmjava vai Ceresit CT 87 „2 in 1” baltā līmēšanas un armēšanas java 
• plastmasas enkuri Ceresit CT 330 vai CT 335 ar tērauda serdeni vai citi, klasificēti kā ETAG 014
• stiprinājumu skaits un izkārtojums jānosaka arhitektam, pamatojoties uz pamatnes analīzi un slodzes aprēķiniem

2. Siltumizolācijas materiāls •  EPS paneļi ar Ceresit CT 315 marķējumu (vai citi, klasificēti kā EN 13163:2004) ar biezumu līdz 25 cm un 
līdzenu vai formētu gala plakni

3. Siegrojošs slānis • stikla šķiedras audums Ceresit CT 325 ar blīvumu 145 g/m² vai lielāku
• Ceresit CT 87 „2 in 1” baltā līmēšanas un armēšanas java

4. Grunts krāsa • neizmanto

5. Apmetums •  Ceresit CT 35 „ķirmjveida” faktūra, Ceresit CT 137 “akmentiņu” faktūra minerālie apmetumi , Ceresit CT 34 
plānkārtas līdzinātājs (balti un krāsojami)

•  Ceresit CT 60 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 63 „ķirmjveida” faktūra, Ceresit CT 64 „ķirmjveida” faktūra akrila 
apmetumi

• Ceresit CT 72 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 73 „ķirmjveida” faktūra silikāta apmetumi
• Ceresit CT 74 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 75 „ķirmjveida” faktūra silikona apmetumi
• Ceresit CT 174 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 175 „ķirmjveida” faktūra silikāta-silikona apmetumi
• Ceresit CT 710 VISAGE dekoratīvais apmetums „Dabiskais akmens”*
• Ceresit CT 60 VISAGE akrila apmetums*
• Ceresit CT 720 VISAGE dekoratīvais apmetums „Koksne”**
• Ceresit CT 730 VISAGE dekoratīvais apmetums „Luminiscence”* 

6. Krāsa • Ceresit CT 42, CT 44 akrila krāsas
• Ceresit CT 48 silikona krāsa
• Ceresit CT 54 silikātkrāsa
• Ceresit CT 49 Silix XDR nanosilikona krāsa
• Ceresit CT 740 VISAGE krāsa „Metallic”*
• Ceresit CT 750 VISAGE laka „Opāls”*

Ceresit Ceretherm Premium sistēma

* speciāls produkts, ko iespējams lietot ar iepriekš minēto sistēmu

1. siltumizolācijas nostiprināšana

2. siltumizolācijas materiāls

3. stiegrojošs slānis

5. apmetums

6. krāsa
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CT 87 līmēšanas un armēšanas java „2 in 1”
Peļņa, ietaupot laiku

CT 87 baltā līmēšanas un armēšanas java „2 in 
1” garantē ātru un vienkāršu darbu, vienlaikus 
nodrošinot augstāko siltumizolācijas kvalitāti, kā 
arī ievērojamu rentabilitāti.

 � Balta, „divi vienā” – pirms dekoratīvās kārtas 
uzklāšanas nav nepieciešama gruntēšana.

 � Universāla EIFS sistēmām gan ar EPS, gan ar 
minerālvati.

 � Elastīga, pastiprināta ar šķiedrām, izturīga pret 
skrāpējumiem un plaisām.

 � Garantē ātrāku projekta pabeigšanu – par vienu 
uzklāšanas darbību mazāk, īsāki darba pārtraukumi 
(nav vajadzīgs laiks gruntskrāsas nožūšanai) un izcili 
javas darba parametri.

 � Nodrošina materiālu, darba un aprīkojuma izmaksas, 
pateicoties šādiem raksturlielumiem:

•  nav vajadzīga grunts krāsa
•  darba izmaksās nav jāietver gruntēšanas darbs
•  vieglo pildvielu saturs (tikai 3 kg/m2  ar sietu stiegrotam 

slānim uz pareizi sagatavotas izolācijas virsmas) 
garantē mazāku patēriņu uz vienu m2

•  mazākas sastatņu izmaksas

 � Darba parametri ir izcili, kas atvieglo ar sietu armētā 
slāņa sagatavošanu, proti:

•  vieglāka samaisīšana (jaunas paaudzes modificējošie 
komponenti un pildvielas)

•  vieglāka uzklāšana (mazāks blīvums un viskozitāte)
•  vieglāka sieta iestrādāšana (labāka masas konsistence)

 � Sniedz iespēju vieglāk un ekonomiskāk uzklāt galīgo 
pārklājuma slāni, pateicoties šādiem raksturlielumiem:

•  CT 87 optimāla ūdens absorbējamība un virsmas 
struktūra

•  mazāks apmetuma patēriņš uz vienu m2, ko nodrošina 
CT 87 slāņa uzlabotā struktūra (mazāki apmetuma 
zudumi uzklāšanas laikā, jo pielipšana ir labāka) 

 � Piedāvā plašu iespējamo galīgo pārklājumu izvēli; 
apstrādājama ar ikviena veida Ceresit apmetumu 
(minerālu, akrila, silikāta, silikona, silikāta-silikona).

 � Nodrošina visas sistēmas ilgāku izturību, pateicoties 
šādiem raksturlielumiem:

•  lielāka izturība pret mehāniskiem bojājumiem 
(triecieni, perforācija);

•  lielāka izturība pret skrāpējumiem un mikroplaisām, 
pateicoties lielajam modificējošo komponentu un 
šķiedru saturam;

•  lielāka izturība pret nelabvēlīgu laika apstākļu 
iedarbību (pēkšņa temperatūras pazemināšanās, 
lielas temperatūras amplitūdas), jo CT 87 javas ūdens 
absorbējamība ir par 25% mazāka. Visas sistēmas 
ūdens absorbējamība var būt pat par 55% mazāka 
salīdzinājumā ar parasti pieprasītajām vērtībām;

• lielāka izturība pret netīrumu uzkrāšanos, pateicoties 
samazinātajai ūdens absorbējamībai un pareizai 
apmetuma izvēlei (jo īpaši ieteicami ir Ceresit silikona 
apmetumi CT 74, CT 75).

 � Garantē estētisku ēkas fasādi ar viendabīgu apmetuma 
faktūru.
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Ceresit Ceretherm Visage sistēma

  Raksturlielumi
• Izturība pret bioloģisko piesārņojumu
• Viegla uzturēšana
• Viegla uzklāšana
• Noturība pret laika apstākļu iedarbību
• Krāsu izturība (izturība pret UV starojumu)
• Ilgstoša izturība
• Mazina termisko tiltiņu veidošanos

1. Siltumizolācijas nostiprinājums • Ceresit CT 83 līmjava vai Ceresit CT 85 līmēšanas un armēšanas java
• plastmasas enkuri Ceresit CT 330 vai CT 335 ar tērauda serdeni vai citi, klasificēti kā ETAG 014
•  stiprinājumu skaits un izkārtojums jānosaka arhitektam, pamatojoties uz pamatnes analīzi un slodzes 

aprēķiniem

2. Siltumizolācijas materiāls •  EPS paneļi ar Ceresit CT 315 marķējumu (vai citi, klasificēti kā EN 13163:2004) ar biezumu līdz 25 cm un 
līdzenu vai formētu gala plakni

3. Stiegrojošs slānis • stikla šķiedras audums Ceresit CT 325 ar blīvumu 145 g/m2 vai lielāku
• Ceresit CT 85 līmēšanas un stiegrojoša java Impact Resistance

4. Grunts krāsa • Ceresit CT 16 akrila krāsa

5. Apmetums • Ceresit CT 77 mozaīkas veida apmetums
• Ceresit CT 710 VISAGE dekoratīvais apmetums „Dabiskais akmens”
• Ceresit CT 60 VISAGE akrila apmetums
•  Ceresit CT 720 VISAGE dekoratīvais apmetums „Koksne” + CT 721 VISAGE koka krāsas impregnēšanas 

līdzeklis
• Ceresit CT 730 VISAGE dekoratīvais apmetums „Luminiscence”

6. Krāsa • Ceresit CT 740 VISAGE krāsa „Metallic”*
• Ceresit CT 750 VISAGE laka „Opāls”

•  Viegla integrējamība ar citiem fasādes materiāliem 
(ETICS)

•  Viegla (maz lieka svara salīdzinājumā ar dabiskajiem 
materiāliem)

• Dabisku materiālu efekta nodrošinājums

1. siltumizolācijas nostiprināšana

2. siltumizolācijas materiāls

3. stiegrojošs slānis

4. grunts krāsa

5. apmetums

6. krāsa
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  Raksturlielumi
• Izturība pret spēcīgiem triecieniem
• BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm un aļģēm
• Īpaša izturība pret laika apstākļu iedarbību
• Sevišķi maza absorbcija
• Īpaši viegla tīrības uzturēšana
• Ugunsdrošības klasifikācija: B atbilstoši EN 13501-1

1. Siltumizolācijas  nostiprinājums • Ceresit CT 83 līmjava vai Ceresit CT 85 līmēšanas un armēšanas java
• plastmasas enkuri Ceresit CT 330 vai CT 335 ar tērauda serdeni vai citi, klasificēti kā ETAG 014

2. Siltumizolācijas materiāls •  EPS paneļi ar Ceresit CT 315 marķējumu (vai citi, klasificēti kā EN 13163:2004) ar biezumu līdz 25 cm un 
līdzenu vai formētu gala plakni

3. Stiegrojošs slānis • stikla šķiedras audums Ceresit CT 325 ar blīvumu 145 g/m2 vai lielāku
•  stiprinājumu skaits un izkārtojums jānosaka arhitektam, pamatojoties uz pamatnes analīzi un slodzes 

aprēķiniem (ieteicams, min., 8 stiprinājumi/m2)
• Ceresit CT 85 līmēšanas un stiegrojoša java

4. Grunts krāsa • nelieto

5. Keramikas flīzes • Ceresit CM 17 flīžu līmi
•  flīzes: ūdens absorbcija ≤ 6%, virsma ≤ 0,09 m2 un svars ≤40 kg/m2 akmens: virsma ≤ 0,19 m2 un svars  

≤ 40 kg/m2

• Ceresit CE 43 Grand’Elit elastīgā šūve (min. 6 mm, maks. 20 mm), Ceresit CT 32 klinkera java

6. Izplešanās spraugas •  pildījums: Ceresit CS 29 poliuretāna blīvētājs, balsts: apaļa putu sekcija (pamatne), kuras diametrs (    ) atbilst 
izvēlētajam javas platumam (d) (    = 120%d)

• profesionālas izplešanās sekcijas ar EPDM pildītu sekciju
• izplešanās noteiktais maks. laukums nedrīkst pārsniegt 9 m2

Ceresit Ceretherm Ceramic sistēma

1. siltumizolācijas nostiprinājums

2. siltumizolācijas materiāls

3. stiegrojošs slānis

5. keramikas flīzes

6. elastīgā java
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Ceresit Ceretherm sistēmas

1. siltumizolācijas nostiprināšana

2. siltumizolācijas materiāls

3. stiegrojošs slānis

4. grunts krāsa

5. apmetums

6. krāsa

  Raksturlielumi
• Izturība pret spēcīgiem triecieniem
• BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm un aļģēm
• Īpaša izturība pret laika apstākļu iedarbību
• Sevišķi maza absorbcija
• Liela tvaiku caurlaidība
• Ugunsdrošības klasifikācija: B atbilstoši EN 13501-1

1. Nostiprinājums • Ceresit CT 84 Express poliuretāna līme EPS paneļiem
• plastmasas enkuri Ceresit CT 330 vai CT 335 ar tērauda serdeni vai citi, klasificēti kā ETAG 014
• stiprinājumu skaits un izkārtojums jānosaka arhitektam, pamatojoties uz pamatnes analīzi un slodzes aprēķiniem

2. Siltumizolācijas materiāls •  EPS paneļi ar Ceresit CT 315 marķējumu (vai citi, klasificēti kā EN 13163:2004) ar biezumu līdz 25 cm un līdzenu 
vai formētu gala plakni

3. Pastiprinātais slānis • stikla šķiedras audums Ceresit CT 325 ar blīvumu 145 g/m2 vai lielāku
• Ceresit CT 87 „2 in 1” baltā līmēšanas un stiegrojoša java vai Ceresit CT 85 līmēšanas un stiegrojoša java

4. Gruntskrāsa • nelieto, ja tiek lietota Ceresit CT 87 „2 in 1” java
• Ceresit CT 15 silikātkrāsa silikāta apmetumiem (lietojot Ceresit CT 85 javu)
• Ceresit CT 16 akrila krāsa minerālu, akrila, silikāta-silikona un silikona apmetumiem (lietojot Ceresit CT 85 javu)

5. Apmetums •  Ceresit CT 35 „ķirmjveida” faktūra, Ceresit CT 137 “akmentiņu” faktūra minerālie apmetumi , Ceresit CT 34 
plānkārtas līdzinātājs (balti un krāsojami)

•  Ceresit CT 60 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 63 „ķirmjveida” faktūra, Ceresit CT 64 „ķirmjveida” faktūra akrila 
apmetumi

• Ceresit CT 72 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 73 „ķirmjveida” faktūra silikāta apmetumi
• Ceresit CT 74 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 75 „ķirmjveida” faktūra silikona apmetumi
• Ceresit CT 174 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 175 „ķirmjveida” faktūra silikāta-silikona apmetumi
• Ceresit CT 710 VISAGE dekoratīvais apmetums „Dabiskais akmens”*
• Ceresit CT 60 VISAGE akrila apmetums*
• Ceresit CT 720 VISAGE dekoratīvais apmetums „Koksne”**
• Ceresit CT 730 VISAGE dekoratīvais apmetums „Luminiscence”*

6. Krāsa • Ceresit CT 42, CT 44 akrila krāsas
• Ceresit CT 48 silikona krāsa
• Ceresit CT 54 silikātkrāsa
• Ceresit CT 49 Silix XDR nanosilikona krāsa
• Ceresit CT 740 VISAGE krāsa „Metallic”*
• Ceresit CT 750 VISAGE laka „Opāls”*

Ceresit Ceretherm Express sistēma

* speciāls produkts, ko iespējams lietot ar iepriekš minēto sistēmu
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10m2

2H

15% HIGHER STRENGTH

100% MORE YIELD

FASTEST UP FOR ANCHORING

LOW EXPANSION – NO DEFORMATION

LOW TEMPERATURE RECOMMENDED

LIGHT WEIGHT

MORE EFFECTIVE INSULATION

METAL BALL AGAINST AIR BUBBLES

SYSTEMS

THERMAL 
INSULATION

First
certified
PU adhesive

Ceresit Ceretherm sistēmas

Uzvarētājs ir – CT 84 Express!
Par 100 procentiem labākam sniegumam un ērtībām.

 � Pirmā PU līme Polijā, kam pieder tehniskais apstiprinājums termālajās sistēmās, kā arī pilnīgās 

ugunsdrošības pārbaudēs.

 � Par 100% labāks sniegums nekā tradicionālajām cementa līmēm, CT 84 ir ārkārtīgi lietderīgs: ar 1 

var nostiprināt 10 m2 EPS paneļu ETICS sistēmā, turpretī ar 25 kg maisu cementa līmes – tikai 5 m2.

 � Par 15% lielāka pielipšanas stiprība nekā tradicionālajām cementa līmēm. Pielipšana minerālām 

pamatnēm, kokam, metāliem un plastmasām ir labāka un noteikti arī ātrāka.

 � Pielipšanas process ir beidzies pēc aptuveni 2 stundām, kas paātrina siltumizolēšanas darbu. 

Uzklāt līmi, nostiprināt enkurus un uzstādīt stiegroto slāni var vienā dienā

 � Maza izplešanās novērš nevēlamas deformācijas. CT 84 izplešanās process ir ļoti ātrs, un tā 

tilpuma ietekme ir ļoti ierobežota; pēc paneļu nostiprināšanas pie fasādes līme vairs neizplešas.

 � Uzklāšana temperatūrā no -10 °C un liela mitruma apstākļos. CT 84 ir īpaši ieteicama darbam 

zemā temperatūrā, kad cementa līmju žūšanas ilgums ir ievērojami lielāks.

 � Mazā svara dēļ teicami piemērota sistēmai „siltumizolācija uz siltumizolācijas”. 1 m2 putu polistirola 

paneļa, kas nostiprināts ar CT 84 līmi, sver 100 g, nevis 5 kg, kā tas ir cementa līmju gadījumā.

 � Uzlabotas siltumizolācijas īpašības. Atšķirībā no tradicionālajām cementa līmēm CT 84 

siltumizolācijas īpašības ir līdzīgas EPS vai minerālvatei, kas izolāciju padara efektīvāku.

 � Līmes liela viendabība. Katrā CT 84 kārbā esošā metāla lodīte aizsargā līmi pret pārāk lieliem 

gaisa burbuļiem, tādēļ produkts ilgstoši ir derīgs un ērti lietojams.
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 � Putu polistirola (EPS) paneļu nostiprināšana ārējās siltumizolācijas Ceresit 
Ceretherm Express sistēmā

 � Spraugu aizpildīšana starp EPS paneļiem
 � Līmes iepildīšana, ja paneļus nostiprina esošajā siltumizolācijā
 � Putu polistirola paneļu nostiprināšana, lietojot sistēmu „siltumizolācija uz 

siltumizolācijas”
 � Ārējo logu palodu nostiprināšana (pēc virsmas attaukošanas)

Pielietojuma sfēra

EPS paneļa nostiprināšana 
siltumizolācijas sistēmā

Visi dati attiecas uz +20 °C temperatūru un 60% relatīvo gaisa mitrumu. 
Citos apstākļos materiāla parametri var būt atšķirīgi. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzu, skatiet tehnisko datu lapu vai sazinieties ar 
tehnisko konsultantu.

Spraugu aizpildīšana starp paneļiem Aizpildīšana, paneļus savienojot ar 
mūrējumu 

Aizpildīšana „siltumizolācija uz 
siltumizolācijas” gadījumā

Materiāli

Tradicionālas sistēmas un Ceresit Ceretherm Express sistēmas uzstādīšanas ilguma 
salīdzinājums

Tradicionāla sistēma ar cementa līmi

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

paneļu līmēšana

paneļu slīpēšana

paneļu enkurošana

slāņa pastiprināšana (stiegrošana)

gruntēšana

uzklāšana

Ceresit Ceretherm Express sistēma

Diena 1 2 3 4 5

5 dienas 
ātrāk!!!

paneļu līmēšana – CT 84 Express

paneļu slīpēšana

paneļu enkurošana

slāņa pastiprināšana  (stiegrošana)– CT 87 „2  in 1”

gruntēšana – nav jāveic

uzklāšana

Ceresit CT 84 poliuretāna līmi lieto EPS un XPS putu polistirola un cietās minerālvates nostiprināšanā pie konstrukcijām, 
tādām kā:

sauss šūnu betons; kā arī putu polistirola un minerālvates paneļu nostiprināšanai slāņu veidā parastas un zemākas 
temperatūras apstākļos.

• keramikas ķieģeļi 
• betons 
• koks 

• stikls 
• bitumens 
• sauss mūris (bez javas) 

• OSB paneļi
• pārklāta un galvanizēta tērauda 

plāksne

Ceresit Ceretherm sistēmas
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  Raksturlielumi
• Izturība pret spēcīgākiem triecieniem
• BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm un aļģēm
• Noturība pret laika apstākļu iedarbību
• Maza absorbcija
• Ļoti liela tvaiku caurlaidība
• Ugunsdrošības klasifikācija: A2 atbilstoši EN 13501-1

1. Nostiprinājums • Ceresit CT 180 līmjava minerālvatei vai Ceresit CT 190 līmēšanas un stiegrojošā java minerālvatei
• enkuri Ceresit CT 335 ar tērauda serdeni vai citi, klasificēti kā ETAG 014
•  stiprinājumu skaits un izkārtojums jānosaka arhitektam, pamatojoties uz pamatnes analīzi un slodzes 

aprēķiniem

2. Siltumizolācijas materiāls •  minerālvate ar izjauktu šķiedru izkārtojumu vai minerālvate ar garenšķiedrām (tā sauktā garenšķiedru (lamella) 
vate)

• klasificēts kā EN 13162:2001

3. Pastiprinātais slānis • stikla šķiedras audums Ceresit CT 325 ar blīvumu 145 g/m2 vai lielāku
• Ceresit CT 190 līmēšanas un  stiegrošana java minerālvatei

4. Gruntskrāsa • Ceresit CT 15 silikātkrāsa vai silikāta apmetumi
• Ceresit CT 16 akrila krāsa minerālu, silikāta-silikona un silikona apmetumiem

5. Apmetums •  Ceresit CT 35 „ķirmjveida” faktūra, Ceresit CT 137 “akmentiņu” faktūra minerālie apmetumi , Ceresit CT 34 
plānkārtas līdzinātājs (balti un krāsojami)

• Ceresit CT 72 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 73 „ķirmjveida” faktūra silikāta apmetumi
• Ceresit CT 74 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 75 „ķirmjveida” faktūra silikona apmetumi
• Ceresit CT 174 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 175 „ķirmjveida” faktūra silikāta-silikona apmetumi

6. Krāsa • Ceresit CT 48 silikona krāsa
• Ceresit CT 54 silikātkrāsa
• Ceresit CT 49 Silix XD® nanosilikona krāsa

Ceresit Ceretherm Wool Classic sistēma

1. siltumizolācijas nostiprināšana

2. siltumizolācijas materiāls

3. stiegrojošs slānis

4. grunts krāsa

5. apmetums

6. krāsa

Ceresit Ceretherm sistēmas
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  Raksturlielumi
• Izturība pret spēcīgiem triecieniem
• BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm un aļģēm
• Īpaša izturība pret laika apstākļu iedarbību
• Sevišķi maza absorbcija
• Ļoti liela tvaiku caurlaidība
• Ugunsdrošības klasifikācija:  A2 atbilstoši EN 13501-1

1. Nostiprinājums •  Ceresit CT 190 līmēšanas un armēšanas java minerālvatei vai Ceresit CT 87 „2 in 1” (divi vienā) baltā 
līmēšanas un  stiegrojošā java

• enkuri Ceresit CT 335 ar tērauda serdeni vai citi, klasificēti kā ETAG 014
•  stiprinājumu skaits un izkārtojums jānosaka arhitektam, pamatojoties uz pamatnes analīzi un slodzes 

aprēķiniem

2. Siltumizolācijas materiāls •  minerālvate ar izjauktu šķiedru izkārtojumu vai minerālvate ar garenšķiedrām (tā sauktā garenšķiedru (lamella) 
vate)

• klasificēts kā EN 13162:2001

3. Pastiprinātais slānis • stikla šķiedras audums Ceresit CT 325 ar blīvumu 145 g/m2 vai lielāku
• Ceresit CT 87 „2 in 1” (divi vienā) baltā līmēšanas un stiegrojošā java

4. Gruntskrāsa • neizmanto

5. Apmetums •  Ceresit CT 35 „ķirmjveida” faktūra, Ceresit CT 137 “akmentiņu” faktūra minerālie apmetumi , Ceresit CT 34 
plānkārtas līdzinātājs (balti un krāsojami)

• Ceresit CT 72 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 73 „ķirmjveida” faktūra silikāta apmetumi
• Ceresit CT 74 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 75 „ķirmjveida” faktūra silikona apmetumi
• Ceresit CT 174 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 175 „ķirmjveida” faktūra silikāta-silikona apmetumi

6. Krāsa • Ceresit CT 48 silikona krāsa
• Ceresit CT 54 silikātkrāsa
• Ceresit CT 49 Silix XD® nanosilikona krāsa

Ceresit Ceretherm Wool Premium sistēma

1. siltumizolācijas nostiprināšana

2. siltumizolācijas materiāls

3. stiegrojošs slānis

4. grunts krāsa

5. apmetums

6. krāsa
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Ceresit Ceretherm Wool Garage sistēma

  Raksturlielumi
• Ļoti labas siltumizolācijas īpašības
• Akustiskās izolācijas palielinājums
• Vienkārša un ātra apstrādājamība
• Nodrošināta viegla uzklāšana uz minerālvates
• Nav nepieciešama enkurošana  
• Piemērots uzklāšanai ar mehāniskām iekārtām

1. Nostiprinājums • Ceresit CT 180 līmjava minerālvatei vai Ceresit CT 190 līmēšanas un stiegrojošā java minerālvatei

2. Siltumizolācijas materiāls • minerālvate

3. Gruntskrāsa • Ceresit CT 16 akrila krāsa

4. Apmetums • Ceresit CT 137 minerālais apmetums

pārsegums 
1. nostiprinājums
2. siltumizolācijas materiāls
3. sgrunts krāsa
4. apmetums
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Ceresit Ceretherm sistēmas

1. Nostiprinājums •  Ceresit CT 84 Express PU līme EPS paneļiem, Ceresit ZS līmjava, Ceresit ZU universālā java, Ceresit CT 83 
līmjava, Ceresit CT 85 līmēšanas un armēšanas java, Ceresit CT 85 līmēšanas un armēšanas java – Winter vai 
Ceresit CT 87 „2 in 1” baltā līmēšanas un armēšanas java

• plastmasas enkuri Ceresit CT 330 vai CT 335 ar tērauda serdeni vai citi, klasificēti kā ETAG 014
• stiprinājumu skaits un izkārtojums jānosaka arhitektam, pamatojoties uz pamatnes analīzi un slodzes aprēķiniem

2. Siltumizolācijas materiāls •  EPS paneļi ar Ceresit CT 315 marķējumu (vai citi, klasificēti kā EN 13163:2004) ar biezumu līdz 25 cm un 
līdzenu vai formētu gala plakni

3. Pastiprinātais slānis • stikla šķiedras audums Ceresit CT 325 ar blīvumu 145 g/m2 vai lielāku
•  Ceresit CT 87 „2 in 1” (divi vienā) baltā līmēšanas un stiegrojošā java vai Ceresit CT 85 līmēšanas un stiegrojošā java

4. Grunts krāsa • nelieto, ja tiek lietota Ceresit CT 87 „2 in 1” java
• Ceresit CT 15 silikātkrāsa silikāta apmetumiem (lietojot Ceresit CT 85 javu)
• Ceresit CT 16 akrila krāsa minerālo, akrila, silikāta-silikona un silikona apmetumiem (lietojot Ceresit CT 85 javu)

5. Apmetums •  Ceresit CT 35 „ķirmjveida” faktūra, Ceresit CT 137 “akmentiņu” faktūra minerālie apmetumi , Ceresit CT 34 
plānkārtas līdzinātājs (balti un krāsojami)

•  Ceresit CT 60 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 63 „ķirmjveida” faktūra, Ceresit CT 64 „ķirmjveida” faktūra akrila 
apmetumi

• Ceresit CT 72 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 73 „ķirmjveida” faktūra silikāta apmetumi
• Ceresit CT 74 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 75 „ķirmjveida” faktūra silikona apmetumi
• Ceresit CT 174 “akmentiņu” faktūra, Ceresit CT 175 „ķirmjveida” faktūra silikāta-silikona apmetumi
• Ceresit CT 710 VISAGE dekoratīvais apmetums „Dabiskais akmens”*
• Ceresit CT 60 VISAGE akrila apmetums*
• Ceresit CT 720 VISAGE dekoratīvais apmetums „Koksne”**
• Ceresit CT 730 VISAGE dekoratīvais apmetums „Luminiscence”*

6. Krāsa • Ceresit CT 42, CT 44 akrila krāsas
• Ceresit CT 48 silikona krāsa
• Ceresit CT 54 silikātkrāsa
• Ceresit CT 49 Silix XDR nanosilikona krāsa
• Ceresit CT 740 VISAGE krāsa „Metallic”*
• Ceresit CT 750 VISAGE laka „Opāls”*

Ceresit Ceretherm Reno sistēma

* speciāls produkts, ko iespējams lietot ar iepriekš minēto sistēmu

  Jāizmanto gadījumos, kad:
– esošais siltumizolācijas slānis ir pārāk plāns
– ārējā slāņa bojājumi ir pārāk smagi, lai tos salabotu

esošā izolācijas sistēma

1. siltumizolācijas nostiprināšana

2. siltumizolācijas materiāls

3. stiegrojošs slānis

4. grunts krāsa

5. apmetums

6. krāsa
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Plaisas
Spraugas un plaisas apmetumā var parādīties vai nu tādēļ, ka siltumizolācija 
veikta, izmantojot zemas kvalitātes materiālus, vai izpildīta nepareizi, vai 
arī problēmu dēļ, kas saistītas ar ēkas statiku, piemēram, sēšanos. Tādos 
gadījumos pirms remontdarbu sākšanas ir jānoskaidro problēmas cēlonis, kā arī 
jāpārbauda, vai tā ir sprauga, vai stabilizēta plaisa.

Mikrobioloģiskais piesārņojums 
Bioloģiskais piesārņojums, sēnīšu, sūnu un aļģu vairošanās, var parādīties, ja 
attiecībā pret fasādes pakļautību bioloģiskā piesārņojuma iedarbībai apmetums 
ir izvēlēts nepareizi. To var radīt arī biocīdu piedevu nepietiekama aizsardzība 
vai arī fakts, ka apmetuma kalpošanas laikā aktīvās vielas no tā ir izskalotas.

Netīra sienas virsma 
Dažus gadus pēc jauna apmetuma uzklāšanas fasāde var kļūt netīra, ko izraisa 
uz virsmas uzkrājušies piesārņotāji (piemēram, netīrumi, putekļi). Piesārņojuma 
līmenis ir atkarīgs no apmetuma veida un āra laika apstākļiem. Netīrumi 
galvenokārt ir redzami logu palodžu galos, pie notekcaurulēm, balkoniem u. c.

Paneļu bojājumi 
Paneļu bojājumi un plaisas fasādē var parādīties, ja mehānisko stiprinājumu 
skaits nav pietiekams (vai tādu vispār nav) attiecībā pret vēja vilkmes spēku 
(šādi bojājumi galvenokārt parādās ēku stūros).

Saplēsts stiegrojošs siets 
Pastiprinātajam slānim ir ārkārtīgi liela nozīme visas sistēmas izturībā, jo tas ir 
faktors, kas nosaka sistēmas pretestību. Pareizs javas biezums apvienojumā ar 
pareizi uzstādītu stikla šķiedras sietu garantē fasādes izturību un pretestību, jo 
īpaši vietās, kas ir pakļautas mehānisku triecienu iedarbībai. Armēšanas siets var 
zaudēt savus aizsargājošos raksturlielumus šādās situācijās: kad pastiprinātais 
slānis nav uzklāts pietiekami rūpīgistrop (tas ir pārāk plāns), kad sieta 
pārklāšanās ir nepietiekama, kad tā svars ir pārāk mazs vai kad tam nepiemīt 
izturība pret sārmainas vides iedarbību.

Ceresit Ceretherm Repair sistēma

  Pielieto gadījumos, kad fasādē parādās šādi bojājumi:
– plaisas
– mikrobioloģiskais piesārņojums
– netīra sienas virsma
– polistirola paneļu bojājums
– saplēsts stiegrojošs siets
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Ceresit apmetumi

Ikvienas siltumizolācijas sistēmas virsējo slāni veido 
dekoratīvais apmetums, lai kāds siltumizolācijas materiāls 
būtu lietots sistēmas „iekšpusē”. Ir daži galvenie apmetumu 
veidi, kas cits no cita atšķiras sava ķīmiskā sastāva ziņā:
• akrila apmetumi
• silikona apmetumi
• silikāta apmetumi
• minerālie apmetumi
• silikāta-silikona apmetumi

Tie visi ir pieejami ar divām graudu faktūrām:
• “akmentiņu”
• „ķirmjveida”

Turklāt atkarībā no graudu izmēra apmetumam ir atšķirīgs 
biezums un izskats.

Bez dekoratīvā nolūka apmetuma uzdevums ir aizsargāt 
siltumizolācijas materiālu pret laika apstākļu iedarbību un
jebkādiem bojājumiem, kā arī mijiedarboties ar citiem 
sistēmas komponentiem fizikālo parametru veiktspējas 
ietvaros.
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Aizsardzība un estētika

Putekļainas un nolaistas ēku fasādes parasti ir pārmērīga atmosfēras piesārņojuma, cilvēku darbības un to iejaukšanās 
apkārtējās vides procesos rezultāts. Uz ēku sienām bieži parādās netīri pelēkas nokrišņu pēdas. Tas jau ir 
mikroorganismu – sēnīšu un aļģu – attīstības rezultāts; ar neapbruņotu aci šie mikroorganismi nav redzami.

Mikroorganismi var vairoties tikai noteiktos – sev labvēlīgos – apstākļos. Neaizsargāts apmetums ir pakļauts to 
iedarbībai un bez negatīvās ietekmes uz fasādes estētiku šī parādība rada neizbēgamu fasādes sadrupšanas risku.

Ceresit apmetumu un krāsu ar BioProtect formulu pielietojums ēku fasādēs aizsargā vertikālās plaknes gadiem ilgi un 
palīdz uzturēt to estētiku. Aktīvās vielas, kas ir produktu sastāvā, aktīvi aizsargā fasādes pret mikroorganismu attīstību un 
to postošo iedarbību. Izturīgais un skaistais izskats ilgstoši turpina priecēt skatu. BioProtect formulas produktu efektivitāte ir 
apstiprināta ar attiecīgu veselības ministra atļauju.

Apmetumi un krāsas ar BioProtect formulu
Gadiem ilga izturība un estētika

Nenodrošināts apmetums ar bioloģisko piesārņojumu.
Netīra un neestētiska fasāde.

Ceresit apmetums ar BioProtect formulu.
Izturīga un estētiska fasāde.

Ceresit apmetumi

Ilgstoša aizsardzība

Ap
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astāvā esošās mikrokapsulas ar aktīvajām vielām
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Papildu aizsardzība

Ceresit apmetumiem un krāsām ir arī antistatiskas īpašības, kādas piešķir Anti Dirt Pick-up efekts (iedarbība pret netīrumu 
uztveršanu), kas aizsargā virsmu pret pārmērīgu piesārņotāju uzkrāšanos. Uz apmetumu un krāsu virsmas nosēžas mazāk 
piesārņotāju, līdz ar to fasāde nekļūst par piemērotu vidi sēnīšu un aļģu attīstībai.

Ekoloģija un drošums

Aktīvo vielu pakāpeniskas atbrīvošanas process ir 
pilnībā ekoloģisks. Mikro kapsulu forma un aktīvo 
vielu iedarbība ir izstrādāta tā, lai neietekmētu 
augsni vai dzeramā ūdens avotus. Tas nozīmē arī to, 
ka aktīvo vielu atbrīvošanas process ir pilnībā drošs 
cilvēkiem, dzīvniekiem un apkārtējai videi.

Ceresit apmetumi
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Apmetumu tehniskie parametri

EN 1062 sērijas Eiropas standarti nosaka šādas 
siltumizolācijas sistēmu vērtības:

• absorbcija,
• ūdens tvaiku caurlaidība,
• pašattīrīšanās spēja.

Sistēmas tiek klasificētas arī atbilstoši to ūdens caurlaidības 
koeficientam:

Ūdens fasādes difūzijas koeficientu nosaka:

μ  relatīvās difūzijas izturības koeficients, kas norāda, 
cik reižu ūdens tvaiku difūzijas izturība pārklājumā 
pārsniedz ūdens tvaiku difūzijas izturību tā paša 
šķēršļa stacionārā gaisa spraugā/slānī pret biezumu 
salīdzinājumā ar temperatūru

Sd   relatīvā difūzijas izturība, t. i., stacionāras gaisa 
spraugas biezums, kas veido to pašu ūdens 
caurlaidības šķērsli kā konkrētais materiāls [m]

d  slāņa biezums [m]
Sd  = μ  x d [m]

Fasādes materiālu klasifikācija atbilstoši to Sd koeficientam:

Klase

Ūdens
caurlaidības
koeficients W  
[kg/m2 × h 0,5]

Klasifikācija

I zem 0,1 izturība pret ūdeni

II 0,1-0,5 ūdens atgrūšana

III 0,5-2,0 ūdens 
ierobežošana

IV virs 2,0 ūdens caurlaidība

Pārklājuma 
sistēmas veids

Baltuma
zuduma
pakāpe [%]

Smidzinā-  
šanas leņķis 
  [ ° ]

Silikāta-
organiskā 
sistēma 

0,11 79

Silikona sistēma 0,19 120

Akrila sistēma 2,12 104

Ceresit apmetumi

Vertikālā profila standarta ekspluatācijas apstākļos 
dekoratīvā slāņa (apmetuma, krāsas) izturībai pret 
netīrumiem ir ļoti liela nozīme. To precizē virsējā slāņa 
materiālu baltuma zuduma pakāpe. Netīrumu uzņēmības 
noteicošais parametrs ir ūdens un pārklājuma virsmas 
saskares leņķis. Jo lielāks ir šis leņķis, jo hidrofobāks ir 
pārklājums, un ūdens, kas pārnēsā netīrumus, pamatnes 
struktūrā iespiežas pamatīgāk.

Dažādo apmetumu diferencēšanas kritērijs ir to pamata 
saistviela. Saistviela minerālajos apmetumos ir cements,
saistviela akrila apmetumos ir polimēri (akrila sveķi), 
saistviela silikāta apmetumos ir kālija silikāta šķīdumi ūdenī 
un polimēru dispersijas, saistviela silikona apmetumos ir 
silikona sveķi apvienojumā ar akrila vai akrilstirola sveķiem.

Būtiskās atšķirības starp atsevišķo veidu apmetumiem var 
raksturot šādi:
•  minerāliem apmetumiem un silikāta apmetumiem ir 

raksturīga relatīvi maza difūzijas izturība,
•  akrila un silikona apmetumiem ir maza absorbcija.

Tālāk apkopoti dažādo apmetumu raksturlielumi atbilstoši 
to saistvielām.

 � Elastība
•  Akrila un silikona apmetumiem elastība, kas kompensē 

saraušanos, ir lielāka nekā minerāliem apmetumiem un 
silikāta apmetumiem.

 � Ūdens absorbācija
•  Akrila un silikona apmetumi satur ievērojami lielāku 

daudzumu polimēru, kas hermetizē sistēmu un mazina 
ūdens absorbciju, kas savukārt palielina mehānisko 
stiprību.

•  Minerālajos apmetumos un silikāta apmetumos 
absorbciju ierobežo hidrofobizētāju pievienošana.

 � Izturība pret netīrumiem
•  Vides piesārņojuma dēļ, kā rezultātā uz apmetumu 

virsmas nosēžas putekļi, akrila un silikona apmetumi 
kļūst dabiski netīri. Tā kā šo apmetumu ūdens absorbcija 
ir maza, netīrumi nosēžas tikai uz virsmas, un tā lielā 
mērā pašattīrās ar lietus starpniecību.

•  Minerālie apmetumi un silikāta apmetumi kļūst dabiski 
netīri ar tādu pašu intensitāti, taču vaļējās struktūras 
dēļ netīrumi spēj iespiesties apmetuma mikrostruktūrā, 
tādējādi lietusgāzēm tos ir grūtāk aizskalot.
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 � Viegla ekspulotācija
• Tā kā akrila un silikāta apmetumu ūdens absorbcija 

ir maza, piesārņojums atrododas uz to virsmas, un 
to var notīrīt, vertikālo plakni apstrādājot ar ūdens 
augstspiediena mazgāšanas iekārtām.

• Tā kā piesārņojumam ir iespēja uzkrāties minerālo 
apmetumu un silikāta apmetumu mikrostruktūrā, tad 
fasādes izskata atsvaidzināšanas nolūkā virsmu ir 
nepieciešams pārkrāsot.

 � Liela krāsu dažādība
•  Akrila, silikāta, silikona un silikāta-silikona apmetumus 

var iekrāsot patiešām neierobežotā toņu gammā.

 � Krāsas maiņa
•  Akrila, silikona, silikāta un silikāta-silikona apmetumi 

nesatur cementu vai kaļķi, tādēļ, ja uzklāšanas laikā 
vai drīz pēc tam iestājas nelabvēlīgi apstākļi, nekāda 
krāsas maiņas riska nav.

 � Krāsas izturība
•  Mazākas sārmainības dēļ akrila, silikona un silikāta-

silikona apmetumus raksturo paaugstināta krāsu izturība 
(lēnāka izbalēšana laika gaitā).

•  Savukārt lielās sārmainības dēļ silikāta un minerālos 
apmetumus raksturo mērena izturība pret krāsas 
izbalēšanu.

 � Izturība pret mikrobioloģisko piesārņojumu
•  Pateicoties unikālajai BioProtect formulai, akrila un 

silikona apmetumi ir labi aizsargāti pret mikrobioloģisko 
piesārņojumu. Turklāt slēgtā struktūra kavē sēnīšu un 
aļģu vairošanos.

•  Silikāta un minerālos apmetumus raksturo ļoti liela 
sārmainība (pH > 12), kas veido dabisku barjeru pret 
mikroorganismu attīstību uz vertikālās virsmas. BioProtect 
biocīdā aģenta pievienošana nodrošina papildu 
aizsardzību pret mikroorganismu attīstību uz vertikālās 
virsmas.

 � Silikāta-silikona apmetumi
•  Šie apmetumi ir divu saistvielu – silikona sveķu un 

silikāta – hibrīda kombinācija. Apvienojot šos divus 
materiālus, tika iegūts apmetums ar lielu tvaiku 
caurlaidību un vienlaikus ar mazu ūdens absorbciju. 
Palielinātā sārmainība sekmē dabisko aizsardzību pret 
mikroorganismu vairošanos, un polimēru kompaktā 
struktūra nepieļauj netīrumu daļiņu iespiešanos 
apmetuma struktūrā.

Ceresit apmetumi
Tvaiku
caurlaidība

Ūdens
absorbācija

Izturība pret
netīrumiem

Izturība pret
mikrobioloģisko
piesārņojumu

Izturība

Minerālie apmetumi  
CT 34, CT 35, CT 137

+++++ + + +++++ +++

Akrila apmetumi 
CT 60, CT 63, CT 64

++ +++ ++ ++++ +++

Silikona-silikāta apmetumi 
CT 174, CT 175

+++ +++ +++ ++++ ++++

Silikāta apmetumi 
CT 72, CT 73

+++++ ++ ++++ +++++ +++++

Silikona apmetumi  
CT 74, CT 75

++++ +++++ +++++ ++++ +++++

Ceresit apmetumu fizikālo īpašību salīdzinājums
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Ceresit apmetumu faktūras

Apmetuma faktūra un uzklāšanas metodes izvēle ietekmē fasādes galīgo izskatu. Ir iespējams izvēlēties starp izteiktu 
„lietutiņa” faktūru un izsmalcinātu akmens „biezpiena” faktūru. Vēlamais efekts tiek panākts, izvēloties atbilstošu graudu 
lielumu un izlīdzināšanas metodi, kas var būt vertikāla, horizontāla vai apļveida.

1. “Akmentiņu” faktūra  

Materiāli ar lielu vienādu daļiņu graudu saturu nodrošina 
viendabīgāku izskatu. Lietojot plastisku izlīdzināšanu, 
tie iegūst blīvu virsmas faktūru – tā saukto akmens 
(„biezpiena”) faktūru. Šis apmetums garantē elegantu 
virsmu. Izvēloties atbilstošu pakāpenību, apmetums var 
izcelt ēkas arhitektūras stilu.

“Akmentiņu” faktūra, kādu rada Ceresit CT 60 akrila apmetums, 
graudu izmērs 1,5 mm, panākta, izlīdzinot ar plastmasas rīvdēli

“Akmentiņu” faktūra, kādu rada Ceresit CT 137 minerālais 
apmetums, graudu izmērs 1,5 mm, panākta, izlīdzinot ar 
plastmasas rīvdēli

“Akmentiņu” faktūra, kādu rada Ceresit CT 137 minerālais 
apmetums, graudu izmērs 2,5 mm, panākta, izlīdzinot ar 
plastmasas rīvdēli
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„Ķirmjveida” faktūra, kādu rada Ceresit CT 35 minerālais 
apmetums, graudu izmērs 2,5 mm, panākta, izlīdzinot apļveidā ar 
plastmasas rīvdēli

„Ķirmjveida” faktūra, kādu rada Ceresit CT 35 minerālais 
apmetums, graudu izmērs 2,5 mm, panākta, izlīdzinot ar 
plastmasas rīvdēli vienā virzienā

„Ķirmjveida” faktūra, kādu rada Ceresit CT 63 akrila apmetums, 
graudu izmērs 3,0 mm, panākta, izlīdzinot ar plastmasas rīvdēli 
vienā virzienā

2. „Ķirmjveida” faktūra

Rustikas faktūru panāk, izlīdzinot virsmu ar plastmasas 
rīvdēli. Šī procesa laikā pildvielas graudi materiāla sastāvā 
ritinās un skrāpē apmetumu atbilstoši rīvdēļa kustības 
virzienam. Pateicoties dažādajām izlīdzināšanas metodēm 
(vertikāla, horizontāla, apļveida), apmetumam var piešķirt 
faktūru atbilstoši individuālajām vēlmēm. Atkarībā no 
graudu izmēra faktūra var būt smalka vai rupja.

„Ķirmjveida” faktūra, kādu rada Ceresit CT 35 minerālais 
apmetums, graudu izmērs 3,5 mm, panākta, izlīdzinot ar 
plastmasas rīvdēli vienā virzienā

„Ķirmjveida” faktūra, kādu rada Ceresit CT 64 akrila apmetums, 
graudu izmērs 2,0 mm, panākta, izlīdzinot ar plastmasas rīvdēli 
vienā virzienā

„Ķirmjveida” faktūra, kādu rada Ceresit CT 64 akrila apmetums, 
graudu izmērs 2,0 mm, panākta, izlīdzinot apļveidā ar plastmasas 
rīvdēli

„Ķirmjveida” faktūra, kādu rada Ceresit CT 35 minerālais 
apmetums, graudu izmērs 3,5 mm, panākta, izlīdzinot apļveidā ar 
plastmasas rīvdēli
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Ceresit apmetumi

2. Mozaīkveida apmetumi ar rupjiem graudiem 1,4 – 2,0 mm

3. Mozaīkas apmetumi ar marmora pildvielām

3. Mozaīkveida apmetumu krāsas

Ceresit CT 77 apmetumus uzklāj un izlīdzina ar metāla rīvdēli. Atkarībā no graudu daļiņu lieluma ir iespējams panākt 
gludāku vai izteiksmīgāku virsmu. Kā saistviela ir lietoti caurspīdīgi sveķi, savukārt pildviela – krāsotas smiltis. Pēc 
nožūšanas virsmai ir spoguļgluds, krāsains izskats, ko viegli uzturēt tīru. Mozaīkas apmetumi ir ieteicami izmantošanai uz 
ēkas cokoliem, uz balustrāžu virsmas, kā arī uz logu un durvju ailēm un rāmjiem.

1. Mozaīkveida apmetumi ar smalkiem graudiem 0,8 – 1,2 mm
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Veids Nosaukums Faktūra un graudi Raksturlielumi 

Minerāli

CT 34
(plašāka

informācija
97. lpp.)

līdzena faktūra

• tvaiku caurlaidība (elpojošs) 
• hidrofobs • elastīgs • noturīgs pret laika apstākļu iedarbību 
• laba pielipšana • pastiprināts ar mikrošķiedrām • viegli pielietojams 
• jāsamaisa ar ūdeni

CT 35
(plašāka

informācija
97. lpp.)

„kirmjveida” faktūra 
graudi 2,5 mm
graudi 3,5 mm

• liela tvaiku caurlaidība (elpojošs) 
• ļoti izturīgs; noturīgs pret laika apstākļu iedarbību 
• dabiski izturīgs pret biopiesārņojumu (piem., pelējumu vai sūnām)
• hidrofobs • pieejams baltā krāsā, kā arī variantā, kas paredzēts 
krāsošanai • jāsamaisa ar ūdeni

CT 137
(plašāka

informācija
98. lpp.)

“akmentiņu”faktūra
graudi 1,5 mm
graudi 2,0 mm
graudi 2,5 mm

• liela tvaiku caurlaidība (elpojošs) • ļoti izturīgs; noturīgs pret
laika apstākļu iedarbību • dabiski izturīgs pret biopiesārņojumu (piem., 
pelējumu vai sūnām)
• hidrofobs • iespējama mehāniska uzklāšana • pieejams baltā krāsā
un variantā, kas paredzēts krāsošanai • jāsamaisa ar ūdeni

Akrils

CT 60
(plašāka

informācija
98. lpp.)

“akmentiņu”faktūra
graudi 1,5 mm
graudi 2,0 mm
graudi 2,5 mm

• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību • gatavs lietošanai • maza 
absorbcija un liela elastība • izturīgs pret ekspluatācijas bojājumiem 
• tvaiku caurlaidība (elpojošs) • BioProtect formula – izturība pret 
pelējumu, sēnītēm un aļģēm • krāsas stabilitāte • iespējama mehāniska 
uzklāšana • pieejams visā Ceresit Colours of Nature® krāsu diapazonā

CT 63
(plašāka

informācija
99. lpp.)

„kirmjveida” faktūra 
graudi 3,0 mm 

• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību 
• gatavs lietošanai 
• maza absorbcija un liela elastība
• izturīgs pret ekspluatācijas bojājumiem 
• tvaiku caurlaidība (elpojošs)
• BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm un aļģēm 
• krāsas stabilitāte
• pieejams visā Ceresit Colours of Nature® krāsu diapazonā

CT 64
(plašāka

informācija
100. lpp.)

„kirmjveida” faktūra 
graudi 2,0 mm

Silikāts-
silikons

CT 174
(plašāka

informācija
103. lpp.)

“akmentiņu”faktūra
graudi 1,5 mmgraudi 
2,0 mm

• tvaiku caurlaidība (elpojošs) 
• gatavs lietošanai • maza absorbcija 
• izturīgs pret ekspluatācijas bojājumiem 
• ļoti izturīgs pret laika apstākļu iedarbību 
• BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm un aļģēm 
• krāsas stabilitāte 
• iespējama mehāniska uzklāšana 
• pieejams visā Ceresit Colours of Nature® krāsu diapazonā

CT 175
(plašāka

informācija
103 lpp.)

„kirmjveida” faktūra
graudi 2,0 mm

Silikāts

CT 72
(plašāka

informācija
101. lpp.)

“akmentiņu”faktūra
graudi 1,5 mm
graudi 2,5 mm

• liela tvaiku caurlaidība (elpojošs) • gatavs lietošanai • liela izturība •
– noturīgs pret ekspluatācijas bojājumiem un tīrīšanu • noturīgs pret laika 
apstākļu iedarbību • BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm 
un aļģēm • krāsas stabilitāte • iespējama mehāniska uzklāšana • 
piejams visā Ceresit Ceresit Colours of Nature® krāsu diapazonā

CT 73
(plašāka

informācija
101. lpp.)

„kirmjveida” faktūra 
graudi 2,0 mm

• liela tvaiku caurlaidība (elpojošs) • gatavs lietošanai • liela izturība •
– noturīgs pret ekspluatācijas bojājumiem un tīrīšanu • noturīgs pret laika 
apstākļu iedarbību • BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm 
un aļģēm • krāsas stabilitāte• pieejams visā Ceresit Ceresit Colours of 
Nature® krāsu diapazonā

Silikons

CT 74
(plašāka

informācija 
102. lpp.)

“akmentiņu”faktūra
graudi 1,5 mm
graudi 2,5 mm

• liela izturība pret netīrumiem 
• gatavs lietošanai 
• ļoti elastīgs un triecienizturīgs 
• liela krāsas stabilitāte 
• liela izturība 
• ļoti ierobežota absorbcija un liela tvaiku caurlaidība (elpojošs) 
• ļoti izturīgs pret laika apstākļu iedarbību 
• BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm un aļģēm 
• pieejams visā Ceresit Ceresit Colours of Nature® krāsu diapazonā

CT 75
(plašāka

informācija
102. lpp.)

„kirmjveida” faktūra
graudi 2,0 mm

Mozaīka

CT 77
(plašāka

informācija
100. lpp.)

graudi 0,8 – 1,2 mm
graudi 1,4 – 2,0 mm

• pieejams daudzos krāsu salikumos • gatavs lietošanai 
• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību • izturīgs pret skrāpējumiem 
• viegli uzturēt tīru 
• BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm un aļģēm

Ceresit apmetumu veidi un raksturlielumi
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Ceresit krāsas

Fasādes krāsas loma papildus ēku estētiskā izskata 
nodrošināšanai ir aizsardzība pret ārējās vides ietekmi. 
Pirmkārt, krāsa aizsargā ēku pret mitrumu, kāds rodas lietus 
vai ūdens tvaiku kondensācijas rezultātā. Svarīgi, lai krāsa, 
neraugoties uz mazo absorbciju, pieļautu brīvu ūdens tvaiku 
plūsmu cauri siltumizolācijas struktūrai. Turklāt krāsai jābūt 
ar ļoti labām pieliptspējām pie pamatnes un izturīgām pret 
skrāpējumiem un berzēšanu. Tā kā krāsa ir materiāls, ko uz 
fasādes lieto kā virsējo slāni, tās kvalitāte nosaka ēkas sienu 
izskatu un izturību.

Krāsas izturība tiek panākta ar mazu ūdens absorbāciju apvie-
nojumā ar izturību pret UV starojuma iedarbību un pigmentu, 
saistvielu, pildvielu stabilitāti. Tieši krāsas absorbējamība ir tā, 
kas nosaka virsmas uzņēmību pret netīrumiem un mikrobioloģis-
ko piesārņojumu. Atbilstoši formula biocīdu sastāva lietošana 
palielina krāsas izturību pret mikroorganismu attīstību.

Krāsas pārklājumu raksturīgās īpašības ir šādas:
•  tvaiku caurlaidība – ko parasti nosaka pēc izturības 

pret ūdens tvaiku caurspiešanos, kas līdzvērtīga 
stacionāras gaisa spraugas biezumam Sd [m].

•  absorbcija – to mēra ar kapilārās ūdens absorbcijas 
koeficientu w24 [ kg/m2h½].

•  mehāniskā izturība – to izsaka ar slapjās 
berzēšanas ciklu skaitu.

Atkarībā no saistvielas veida krāsas iedala šādās grupās: 
akrila, silikona, silikāta un nano silikona. Katrai no šīm krāsām 

ir atšķirīgas īpašības, kas ļauj izdarīt izvēli, precīzi ievērojot 
individuālās prasības.

Fasādes krāsu mazā difūzijas pretestība ļauj virsmai nožūt 
un ūdens tvaikiem netraucēti migrēt no ēkas iekšpuses. Šo 
migrāciju izraisa tvaiku spiedienu starpība starp ēkas iekšpusi 
un tās apkārtni. Lielākās starpības ir vērojamas ziemas 
periodā, kad iekštelpu temperatūra ievērojami atšķiras no āra 
temperatūras. Fasādes sienas ar lielu difūziju kavē iepriekš 
minēto migrāciju, tādējādi veicinot sienās iesprostotā mitruma 
palielināšanos. Tā rezultātā fasādes krāsa sāk lobīties un 
atdalīties – bieži vien jau pēc pirmā gada pēc krāsošanas, 
un vairumā gadījumu to papildina arī virsmas slāņa bojājumi. 
Tas notiek augsta tvaiku spiediena rezultātā porainajā virsmas 
struktūrā, kādu izraisa straujš ārējās sienas virsmas temperatūras 
kāpums pavasara un vasaras periodā.

Vienlaikus fasādes pārklājumam jābūt ar mazāko iespējamo 
absorbciju, lai nepieļautu sienu saslapšanu spēcīgu lietusgāžu 
laikā. Absorbējošas fasāžu virsmas ātri kļūst netīras un ir laba 
augsne mikroorganismu (tādu kā aļģes un sūnas) attīstībai. 
Turklāt krāsas ir pakļautas agresīvu vielu (piem., tā sauktā 
skābā lietus) postošajai iedarbībai, kā arī sasaluša ūdens 
kaitējumam tilpuma palielināšanās dēļ. Citas izdevīgas fasādes 
krāsas īpašības ir viegla tīrīšana un nodilumizturība.

Ceresit krāsu piedāvājums atbilst visām estētiskajām un 
tehniskajām prasībām, kādas izvirza siltumizolācijas tirgus.
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Veids Nosaukums Raksturlielumi 

Akrils

CT 42
(plašāka

informācija
104. lpp.)

• maza ūdens absorbācija
• BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm un aļģēm
• izturība pret ekspluatācijas bojājumiem
• noturība pret laika apstākļu iedarbību
• pieejama visā Ceresit Colours of Nature® krāsu diapazonā

CT 44
(plašāka

informācija
104. lpp.)

• mazina betona karbonizācijas procesu
• BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm un aļģēm
• pārsedz plaisas
• maza ūdens absorbācija un liela elastība
• izturība pret ekspluatācijas bojājumiem
• noturība pret laika apstākļu iedarbību
• pieejama visā Ceresit Colours of Nature® krāsu diapazonā

Silikāts

CT 54
(plašāka

informācija
106. lpp.)

• liela tvaiku caurlaidība (elpojoša)
• BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm un aļģēm
• liela izturība – izturība pret ekspluatācijas bojājumiem un tīrīšanu
• noturība pret laika apstākļu iedarbību
• krāsas stabilitāte
• pieejama visā Ceresit Colours of Nature® krāsu diapazonā

Silikons

CT 48
(plašāka

informācija
105. lpp.)

• ļoti maza ūdens absorbācija
• BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm un aļģēm
• tvaiku caurlaidība (elpojoša)
• izturība pret netīrumiem
• noturīga
• ļoti izturīga pret UV starojuma un laika apstākļu iedarbību
• pieejama visā Ceresit Colours of Nature® krāsu diapazonā

Nano silikons

CT 49 Silix 
XD®

(plašāka
informācija
107. lpp.)

• neliela ūdens absorbācija
• BioProtect formula – izturība pret pelējumu, sēnītēm un aļģēm
• izcila tvaiku caurlaidība
• pašattīrīšanās (īpaša izturība pret netīrumiem)
• liela noturība, pateicoties Silix XD® formulai
• pārsedz plaisas
• ļoti izturīga pret UV starojuma un laika apstākļu iedarbību
• tiksotropa
• lietošanai zonās, kas atvērtas bioloģiskam piesārņojumam (sēnītes, aļģes u. c.)
• pieejama visā Ceresit Colours of Nature® krāsu diapazonā

Ceresit krāsu veidi un raksturlielumi

Ceresit krāsas
Tvaiku
caurlaidība

Ūdens
absorbācija

Izturība pret
netīrumiem

Izturība pret
mikrobioloģisko
piesārņojumu

Izturība

Akrila krāsas 
CT 42, CT 44

++ +++ ++ ++++ +++

Silikātkrāsa  
CT 54

++++ ++ +++ +++++ ++++

Silikona krāsa  
CT 48

+++ ++++ ++++ ++++ ++++

Nanosilikona krāsa  
CT 49 Silix XD® +++++ +++++ +++++ ++++ +++++

Ceresit krāsu fizikālo īpašību salīdzinājums
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Nanosilikona krāsa CT 49 Silix XD®

Ilgtspējīgas fasādes garantija

Nanosilikona krāsa CT 49 Silix XD® ir paredzēta ēku fasāžu un iekštelpu krāsošanai. Pateicoties Silix XD® formulai, krāsai 
ir vislielākā noturība un izturība pret ārējo faktoru, tādu kā ūdens, netīrumi un bioloģiskais piesārņojums, kaitējošo iedarbību. 
Pateicoties savām īpašībām, krāsu var plaši izmantot, un to ieteicams lietot arī vēsturisko celtņu renovācijā.

Silix XD® formula pārvērš lietus iedarbību „dabiskā mazgāšanā” – līdz ar lietu visi netīrumi tiek aizskaloti, notīrot sienas virsmu. 
Rezultāts – ilgstoši noturīga un tīra fasāde.

  Raksturlielumi
• liela fasāžu noturība un estētika, pateicoties Silix XD® formulai
• pašattīrīšanās – nodrošina lielu izturību pret netīrumiem
• maza ūdens absorbācija
• liela krāsas stabilitāte
• tvaiku caurlaidība
• liela izturība pret UV starojuma un laika apstākļu iedarbību
• izturība pret bioloģisko piesārņojumu (pelējumu un aļģēm) –  

BioProtect formula
• plaisu pārklāšana – jālieto siltumizolācijas atjaunošanā
• pieejama Colours of Nature® krāsu paletē

   FORMULA  
SILIX XD®

ūdens

skābie lieti

piesārņojums

netīrumi
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Hidrofobās un tvaiku caurlaidības īpašības
Ceresit CT 49 Silix XD® efektīvi aizsargā virsmu pret ūdens absorbciju, vienlaikus nodrošinot strauju mitruma iztvaikošanu 
no pamatnes. Šī iemesla dēļ ēkas sienas netiek samitrinātas – tās saglabā sausumu un virsma netiek bojāta.

• „lāsošanas” efekts – Silix XD® formula mazina ūdens un 
netīrumu absorbcijas risku krāsas struktūrā

• liela tvaiku caurlaidība
• strauja mitruma iztvaikošana no pamatnes
• virsmas pašattīrīšanās īpašības 

Ūdens neiesūcas krāsas struktūrāNetīrumi iekļūst krāsas struktūrā

Fasādes krāsojot ar parastu krāsu, viss piesārņojums iekļūst 
krāsas struktūrā, radot redzamus netīrus plankumus un 
bioloģisko piesārņojumu (sēnītes, aļģes u. c.).

Standarta krāsa – ūdens iesūcas virsmā Ceresit CT 49 Silix XD® – „lāsošanas” efekts

Silix XD® formula – eXtra Dur

Krāsā Silix XD® („eXtra Dur” (sevišķa noturība) saīsinājums) izmantotā formula paildzina krāsotās virsmas kalpošanas 
laiku. Formula ir balstīta uz atlasītiem un modificētiem silikona, akrila un poli siloksana sveķiem ar īpašiem pigmentiem un 
pildvielu piedevām.

Pateicoties visam minētajam, tiek nodrošināts:
• paildzināts estētiskais efekts
• krāsotās virsmas ilgstoša noturība
• pārklātas plaisas (var izmantot arī ilgi pastāvošu vai remontā esošu fasāžu pārkrāsošanā).

„Lāsošanas” efekts imitē dabu: lapas struktūrā ūdens 
neiesūcas



54 Ceresit Col urs of Nature® 

Fasādes apdares krāsai ir svarīga nozīme siltumizolācijas 
darbu pabeigšanas fāzē. Ceresit Colours of Nature® 
koncepcija ir padarījusi milzīgo Ceresit apmetumu un 
krāsu piedāvājumu labāk strukturētu, tādējādi atvieglojot 
ēku īpašniekiem vai projekta investoriem iepazīšanos ar 
piedāvājumu un atbilstošāko krāsu izvēli.

Ceresit Colours of Nature® iedvesma smelta dabas skaistumā, 
kas ir daudzveidīgs savā krāsu bagātībā no smalkajiem jūras 
zilajiem toņiem līdz pat intensīvajām zaļajām nokrāsām. Tādēļ 
šīs krāsas ir iedalītas četrās viegli saprotamās tematiskajām 
grupās – WATER, SAND, EARTH un FOREST (ŪDENS, 
SMILTIS, ZEME un MEŽS). Ēku īpašnieki vai projekta investori 
var izvēlēties no 211 krāsām, kas iedalītas atbilstoši krāsu 
gradācijai no gaišākās līdz tumšākajai.

Ceresit Colours of Nature® ir labākais veids, kā izveidot 
fasādi, kas saplūdīs nevainojamā saskaņā ar apkārtni vai arī 
nepārprotami atšķirsies un izcelsies. Šīs krāsas ir radītas, lai 
uzsvērtu jaunbūvētu vai renovētu ēku raksturu un lai ietekmētu 
šo ēku īpašnieku labsajūtu.

Col urs of Nature® apmetumi un krāsas
Tas jāizmēģina jūsu mājā!
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Col urs of Nature®

ŪDENS 
Okeāni un jūras, svaigums un skaidrība.
Atmiņas par bezrūpīgām brīvdienām… Zilā krāsa dzīvē ienes vitalitāti un enerģiju. 
Ceresit piedāvā plašu toņu izvēli, sākot no ļoti gaiši līdz pat visintensīvāk ziliem. 
Baudiet Klusā okeāna, Baltijas jūras vai kāda cita reģiona zilās nokrāsas atbilstoši 
savai individuālajai izvēlei.

SMILTIS 
Kalifornijas pludmales un pasaulē milzīgākie tuksneši kalpoja par šīs krāsu grupas 
iedvesmu. Teicama izvēle tiem, kuriem patīk siltie, draudzīgie dzeltenie un gaiši 
brūnie toņi. Tās ir krāsas, kas stimulē optimismu un dzīvesprieku un liek atcerēties 
saulainus brīžus. Priecājieties par savu māju kādā no smilšu nokrāsām!

ZEME
Andalūzijas iedegums un Provansas lavandu lauki ir šīs lielākās Ceresit krāsu grupas 
piemēri. Tā pārstāv dabas mīlestību un tradīcijas, kā arī cilvēka vajadzību būt saiknē 
ar apkārt esošo pasauli. Tā ir drošības un mierpilnas pasaules sajūtas māksla. 
Ceresit ZEME krāsas ir laba izvēle tiem, kuri vēlas kļūt par daļu no apkārtnes, nevis 
izcelties uz tās fona. Tās ir autentiskas krāsas, kas vienmēr ir skaistas neatkarīgi no 
pārejošas modes un noskaņojuma.

MEŽS
Miers, harmonija un dabas mīlestība. Šie ir Amazones mežu, Toskānas pakalnu 
un daudzu citu burvīgu pasaules reģionu zaļie toņi. Gaišs vai tumšs, tīri zaļš vai 
zilganzaļš – katrai šai krāsai ir savi cienītāji. Ceresit izstrādāta krāsu palete padarīs 
jūsu māju par dabas daļu un apliecinošu elementu vietējā ainavā.
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Col urs of Nature®

Tas jāizmēģina jūsu mājā!



57Ceresit Col urs of Nature®



58 Ceresit VISAGE

VISAGE apmetumi un krāsas
Mūsdienīgā dizainā iecienītākie ir dabiskie materiāli

Henkel risinājumu tehnoloģiskais novatorisms kopā 
ar uzņēmuma speciālistu zināšanām par mūsdienu 
arhitektūras tendencēm ir rosinājis mūs laist klajā jaunu 
apmetumu un krāsu kolekciju: VISAGE, ko iedvesmojis 
dabisko materiālu, tādu kā akmens, koks un metāls, 
skaistums.

VISAGE nozīmē tēlu un izskatu, kas cieši saistās ar 
mūsu galveno mērķi, proti, ēku īpašnieku vai investoru 
nodrošināšanu ar ideāliem materiāliem, kas viņiem 
sniedz iespēju īstenot visneparastākos un elegantākos 
projektus. Tā ir perfekta atbilde uz mūsdienu dizaina 
izaicinājumiem, kuros augsta vērtība piešķirta 
minimālismam un vienkāršībai, vienlaikus nevairoties no 
inovatīvām un eksperimentālām idejām.

Ja reālie materiāli ir dārgi, grūti transportējami, ar tiem 
sarežģīti strādāt, tad VISAGE apmetumi un krāsas ļauj 
bez problēmām panākt estētisku un noturīgu fasādes 
izskatu ar dabisku efektu.

VISAGE materiāli ir izmantojami uz jebkuras pamatnes 
– pateicoties to nelielajam svaram, tie neietekmē ēkas 
konstrukciju, un tie ir izturīgi pret laika apstākļu iedarbību, 
UV starojumu, netīrumiem un bioloģisko piesārņojumu.

Lai vienkāršotu produktu izvēles procesu plašajā VISAGE 
klāstā, esam tos iedalījuši trīs galvenajās kategorijās, kas 
pārstāv trīs dabisko resursu pamat grupas: akmens, koka 
un metāliskos materiālus. Katrā grupā mēs piedāvājam 
bagātīgu krāsu un faktūru izvēli, kas sniedz iespēju 
iedzīvināt visindividuālākos projektus.
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Apmetumi un krāsas ar dabisku efektu

Akmens imitācijas fasādes

Koka imitācijas fasādes

Metāla imitācijas fasādes
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Akmens imitācijas fasādes

Akmens imitācijas apmetumu ietvaros piedāvājam plašu smilšakmens un granīta 
atveidojumu klāstu daudzās krāsās. Granīta imitācijas paletē var atrast visu, 
sākot no dzirkstoši melniem un punktaini pelēkiem toņiem līdz pat gaiši brūnām 
un smilšu nokrāsām, savukārt smilšakmens imitācijas apmetumi ir pieejami krāsu 
diapazonā no krēmkrāsas bēšā līdz pat sarkanīgam un pelēkam. VISAGE 
sortimentā ir iekļauti arī speciāli produkti, kas var radīt dažādu akmens un 
ķieģeļu rakstu imitāciju, ko lietot uz fasādes vai tās tuvumā, piemēram, uz žoga.
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Mexico Gold Brasilia RoseHimalaya Grey India Black

Nordic White Dolomite Grey Panama CreamPatagonia Beige Argentina Brown Jamaica Brown

Sardinia Grey Finland Silver Nepal RedZambia Green Tanzania Grey Mozambic Graphite

Scandinavia White Alabama Gold Porto BeigeMontenegro Green Kenya Cream Cordoba Gold

Arabia Sand Venetto Rosa Manhattan GreyPalermo Grey Cairo Beige Toledo Red

Dominicana Beige Hawaii Cream Ravenna RedSicilia Yellow Utah Red

Italian Bordo Roman Brown Java GraphiteSevilla Brown Japan Grey

Vienna Bordo

Sumatra Brown

VISAGE produkti sniedz iespēju radīt dažādu akmens un ķieģeļu rakstu imitāciju. Vēlamo ķieģeļu efektu var panākt, 
izmantojot divus produktus: jebkuras krāsas CT 60 0,5 mm akrila apmetumu (no VISAGE un Colours of Nature® paletes) 
un vienu no diviem unikālajiem trafaretiem, kas izstrādāti ķieģeļu rakstiem. Vēlamo akmens efektu var panākt, izmantojot 
divus produktus: jebkuras krāsas CT 60 0,5 mm akrila apmetumu (no VISAGE un Colours of Nature® paletes) vai Ceresit 
CT 710 VISAGE dabiskā akmens apmetumu (smilšakmens) un vienu no trim unikālajiem trafaretiem, kas izstrādāti akmeņu 
rakstiem.

CT 710 VISAGE dekoratīvais apmetums „Dabiskais akmens” (granīts)

CT 710 VISAGE dekoratīvais apmetums „Dabiskais akmens” (smilšakmens)

CT 60 VISAGE akrila apmetumi – krāsas un trafareti

Japan Gray + Catalonia Stone trafarets

Sicilia Yellow + Valencia Stone trafarets

Sevilla Brown + Boston Brick trafarets

Hawaii Cream + Somerset Stone trafarets

Italian Bordo  + London Brick trafarets
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Kokam mūsdienīgā dizainā ierādīta galvenā loma. Šim dabiskajam materiālam 
piemīt gan izolējošas, gan estētiskas īpašības, turklāt vienlaikus tas atbilst 
modernajām ekoloģiskajām tendencēm arhitektūrā. Ņemot vērā konkrēto projektu, 
koka fasādes ideāli veido modernu dzīvojamo namu un komerc ēku lielās virsmas, 
kā arī ģimenes māju mazākās virsmas. VISAGE kolekcija ir nevainojama atbilde 
ikvienam, kas meklē modernizētus materiālus, kuri var atveidot dabiskā koka 
skaistumu un eleganci. Tie var veidot skatienu piesaistošas detaļas, uzsverot ēkas 
unikālo apdari.

Koka imitācijas fasādes
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CT 720 VISAGE dekoratīvais apmetums „Koksne”+ CT 721 VISAGE koka krāsas impregnēšanas 
līdzeklis

Lai panāktu vēlamo koka efektu, jālieto divi produkti: viens ir CT 720 koka 
apmetums, kas rada autentiska izskata koka faktūru, tam uzspiežot silikona 
veidnes; otrs ir CT 721 koka krāsas impregnēšanas līdzeklis, kas piešķir galīgo 
koka krāsas toni. CT 721 klāstā var izvēlēties starp sešām dažādām krāsām, 
lai izveidotu savu sapņu koka imitācijas fasādi: divi priežu toņi, kā arī ozola, 
tīkkoka, valrieksta un venge koka krāsas.

CT 720 VISAGE dekoratīvais apmetums „Koksne”

Koka apmetums

Canada Walnut

Iberia Pine Norway Pine

Kongo WengeBengal Teak

Irish Oak
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Modernajā arhitektūrā iedvesmas avots nav tikai tradicionālie materiāli. Arvien 
biežāk mūsdienu projektos tiek izmantoti neparasti mirdzoši komponenti, kas 
pārstāv jaunākās, dinamiski mainīgās tendences arhitektūrā.

VISAGE toņu paletes ietvaros tiek piedāvāta metāla, luminiscējoša un lāsmojoša 
efekta produkti, kas jebkuru ideju spēj pārvērst unikāli oriģinālā fasādē. Vēl 
vairāk – modernizētā tehnoloģija nodrošina ilgstošu, noturīgu efektu.

Metāla imitācijas fasādes
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CT 740 VISAGE dekoratīvā krāsa „Metallic”

CT 730 VISAGE dekoratīvais apmetums „Luminiscence”

CT 750 VISAGE laka „Opāls”

Spīduma intensitāte ir atkarīga no 
blakus esošajiem enerģijas avotiem 
un to intensitātes. Tādēļ šis efekts ir 
piesaistīts laikam, kā tas ir ikviena 
luminiscējoša produkta gadījumā.
Ieteicams izmantot papildu 
apgaismojumu.

Galīgo rezultātu ietekmē pamatnes krāsa un uzklāšanas metode (ar otu vai rullīti). Tas sniedz gandrīz neierobežotu 
galīgo krāsu variāciju izvēli.

Arctic Glow (uzklāj ar rullīti uz Ceresit Colours of Nature® krāsas Etna 1)

African Glow (uzklāj ar rullīti uz Ceresit Colours of Nature® krāsas Kalahari 1)

Efekts naktīSkats dienā

Australia Silver Iceland Silver American Gold
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VISAGE produkti ir daļa no profesionālās Ceresit Ceretherm siltumizolācijas 
sistēmas, un tie ir sertificēti ar attiecīgu tehnisko apstiprinājumu. Turklāt VISAGE 
ir saderīga ar citām Ceresit sistēmām, sniedzot iespēju lietot visas EPS paneļu 
līmes, kas atrodamas plašajā Ceresit piedāvājumā. Kopumā VISAGE garantē 
nevainojamas siltumizolācijas īpašības, fasādes noturību un estētiskos efektus, 
kas izstrādāti atbilstoši katra klienta individuālajai gaumei. Sistēma nodrošina 
komfortablus iekštelpu klimata apstākļus – patīkamu vēsumu vasarā un omulīgu 
siltumu ziemā. Modernizētā un efektīvā tehnoloģija aizsargā ēku pret siltuma 
zudumu, kas sniedz lielāku enerģijas ietaupījumu un mazākus rēķinus, kā arī 
mazina dabas resursu patēriņu.

Ceresit Ceretherm VISAGE sistēma
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Ieteikumi dizaina un būvniecības jomā

•  Siltumizolācija jāuzstāda sausos apstākļos (kad nelīst lietus 
un relatīvais gaisa mitrums ir mazāks par 80%).

•  Ieteicams nestrādāt ar virsmām, kas atrodas tiešo saules 
staru ietekmē, savukārt uzklātie dekoratīvie apdares slāņi ir 
jāaizsargā pret lietu un spēcīgu vēju. Tāpat ir ieteicams ap 
sastatnēm uzstādīt blīvu aizsargtīklu.

•  Apkārtējās vides temperatūrai jābūt starp +5° un  
+25 °C. Ieteicamā gatavo apmetumu un krāsu uzklāšanas 
temperatūra ir +10°— +25 °C. Vajadzības gadījumā 
nodrošināt papildu apsildi, izmantojot siltā gaisa pūtējus.

•  Atstatums starp siltumizolācijas paneļu virsmu un sastatnēm 
nedrīkst būt tāds, kas apgrūtina apmetuma izlīdzināšanu.

•  Iekārtās sastatnes nav ieteicamas, jo rada mehāniska 
bojājuma risku.

•  Ja siltumizolācijas darbs tiek veikts mērenos ziemas 
apstākļos, sastatnes ir obligāti jāaizsargā. Savukārt, ja 
temperatūras pazemināšanās zem +9 °C tiek prognozēta 
trīs dienas pēc kārtas, iekrāsotos minerālos apmetumus klāt 
nedrīkst.

•  Ceresit Ceretherm Winter sistēmas gadījumā, klājot 
katru slāni, virsma nedrīkst būt apsarmojusi, apledojusi vai 
apsnigusi.

•  Darbs ar Ceresit Ceretherm Winter sistēmu ir 
iespējams, kad āra temperatūra ir diapazonā no 0° līdz 
+20 °C un relatīvais gaisa mitrums – mazāks par 80%. 

Siltumizolācijas uzklāšanas laikā ir absolūti nepieciešams 
lietot sastatņu aizsarg vairogus. 8 stundas pēc uzklāšanas 
Ceresit Ceretherm Winter sistēmas materiāli ir izturīgi 
pret temperatūras pazemināšanos līdz -5 °C līmenim. 
Ja nākamajās trīs dienās tiek prognozēta vēl lielāka 
temperatūras pazemināšanās, uzklāšanu nedrīkst turpināt.

•  Notekcaurulēm jābūt izvirzītām no apmetuma gala 
plaknes par minim. 40 mm un jābūt efektīvi aizsargātām 
pret lietu.

•  Uzklājot apmetumu uz vienas virsmas, darbu nedrīkstētu 
pārtraukt un turpināt blakus esošajos sastatņu līmeņos 
– izņemot, ar nosacījumu, ka tiek dozēts vienāds ūdens 
daudzums.

•  Apmetuma sastāvā esošās dabiskās pildvielas var izraisīt 
atšķirības apmetuma izskatā. Tādēļ ir nepieciešams uz 
vienas virsmas lietot tikai tādu materiālu, kam ir viens un tas 
pats ražošanas partijas numurs (partijas numurs ir norādīts 
uz katra iepakojuma).

•  Pēc uzklāšanas apmetums ir jāaizsargā pret lietu (sastatņu 
aizsardzība) vismaz vienu dienu; krāsainie minerālie 
apmetumi – vismaz trīs dienas. Tas ir spēkā, ja temperatūra 
ir +20 °C un relatīvais gaisa mitrums – 60%. Mazāk 
labvēlīgos apstākļos ir jāņem vērā lēnāka apmetuma 
žūšana.
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Uzstādot siltumizolāciju, izplatītākās kļūdas ir:

•  Informācijas trūkums par konkrētu fasādes elementu, 
tādu kā arhitektoniskās detaļas un notekcaurules, 
izolāciju. Trūkst specifikācijas par nepieciešamo 
mehānisko stiprinājumu veidu un skaitu uz 1 m2. No 
vienas puses, ēkas būvuzņēmējam tas sniedz lielāku 
rīcības brīvību, taču, no otras puses, palielina viņa 
atbildības apjomu. Neprecīza dokumentācija var radīt 
lielākus izdevumus, nekā bijis sākotnēji plānots. Diemžēl 
atsevišķas ēkas visbiežāk tiek izolētas vispār bez 
jebkādas dokumentācijas!

•  Būvuzņēmēji nepievērš pietiekamu uzmanību sienu 
ģeometrijas izvērtēšanai: to līdzenumam un vertikālajai 
nobīdei. Siltumizolācija sniedz iespēju „iztaisnot” 
iepriekš būvētu ēku sienas, izmantojot sistēmā balstīto 
tehnoloģiju. Tomēr tas prasa izlīdzinošo javu, apmetumu 
lietošanu, lielāku līmjavas patēriņu un pat atkāpes 
no parasti lietotiem materiāliem, piem., palielinot 
siltumizolācijas paneļu biezumu.

Izplatītākās kļūdas ETICS lietojumā

Izplatītākās kļūdas 
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•  Dažkārt ETICS siltumizolācijas tehnoloģijā tiek izmantoti 
dažādu ražotāju materiāli. Šādu materiālu, kas neietilpst 
sistēmas risinājumā, lietojums var radīt smagas sekas. 
Būvniecības zinātniskās pētniecības institūti tehnisko 
apstiprinājumu piešķir materiālu sistēmām pēc tam, 
kad veikti atbilstoši to pārbaudes testi. Taču materiālu 
mijiedarbība, kuri ņemti no dažādām sistēmām, 
nav testēta! Kad tiek konstatēts, ka risinājumā ir 
izmantoti speciāli materiāli, kas nav iekļauti konkrētajā 
sistēmā, tas var būt par pamatu iespējamo sūdzību 
noraidījumam un garantijas anulēšanai.

•  Pirms siltumizolācijas paneļu nostiprināšanas pamatnes 
ir jānotīra, lai noņemtu putekļus, aļģes u. c., arī ļoti 
absorbējošas pamatnes ir jānotīra. Tomēr šī procedūra 
vienmēr netiek ievērota. Augstspiediena tīrīšanas ierīces 
vēl netiek bieži izmantotas. 

•  Reizēm javas tiek uzklātas, izmantojot tikai „punktu” 
metodi. Tādējādi ne tikai tiek samazināta pielipšanas 
stiprība – nepielipušajām paneļu malām ir tendence 
liekties, kas attiecīgi apgrūtina pareizu nākamo darbu 
izpildi.

•  Dažkārt siltumizolācijas paneļi tiek līmēti bez PVC 
stūru izmantošanas (jo īpaši ēku stūros). Turklāt uz 
fasādēm uzklātā armēšanas sieta daudzums var būt 
nepietiekams.

•  Putu polistirola paneļu novirzījumu nenopulēšana 
ar smalku smilšpapīru un paneļu saskares vietu/
malu neaizpildīšana ar javu rada redzamas ēnas, 
apgaismojot sienu no sāniem, kā arī plankumus 
apdares pārklājumā.

•  Mehāniskie stiprinājumi netiek pareizi nostiprināti. 
Stiprinājuma galviņa, kas ir pārlieku dziļi iegremdēta, 
sabojā siltumizolācijas paneļus, savukārt pārāk sekli 
iegremdēts stiprinājums nav pietiekami spēcīgs, lai 
noturētu paneli vietā. Attiecīgi izveidojies izvirzījums kļūst 
redzams un pasliktina armēto slāni.

•  Apvalka spraugu un lokšņu metāla stiprinājumu 
neaizpildīšana ar akrila blīvēšanas līdzekli, lai 
nepieļautu lietus ūdens iespiešanos zem siltumizolācijas 
paneļiem.

•  Papildu diagonālu sieta ielāpu nepielīmēšana atvērumu 
(piem., logu) stūros var izraisīt diagonālas plaisas šajās 
vietās. Papildu sieta trūkums augstumā līdz 2 m no 
zemes līmeņa veicina bojājumus, kādus izraisa netīši 
mehāniskie triecieni.

•  Nepietiekams armētā slāņa biezums vai, vēl sliktāk, 
„sausi nostiprināts” stikla šķiedras siets, tas nozīmē 
– bez iepriekš uzklātas javas pamatnes –, pavājina 
siltumizolācijas materiāla aizsargīpašības un nelabvēlīgi 
ietekmē uzklātā slāņa izturību.

•  Nepietiekams apmetuma uzklājēju skaits, veidojot 
fasādes slāņus. Darbs jāorganizē tā, lai to vienlaikus 
varētu darīt, minimums, 2 vai 3 sastatņu stāvos. Tas 
ir vienīgais veids, kā efektīvi apslēpt apmetuma 
salaidumus. Pirms jebkāda apmešanas darba sākšanas 
ir jānosaka punkti vai laukumi, kuros apmetuma 
salaidumi nebūs pārlieku traucējoši (neizjauks fasādes 
vienoto izskatu), piem., cauruļvadu izvadu robežās.

•  Ja nav nodrošināti sastatņu aizsargsieti, apmetumu var 
noskalot ar lietu vai tas var mainīt krāsu. Aizsargsieti 
ir nepieciešami arī saulainos apstākļos, jo tie mazina 
plānā slāņa materiālu žūšanas ātrumu un nodrošina 
labu svaigā apmetuma aizsardzību pret putekļiem un 
vēju.

Izplatītākās kļūdas 
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Ārējās siltumizolācijas kompozītsistēmu (External Thermal 
Insulating Composite Systems – ETICS) tehnoloģija ir 
lietota vairāk nekā 50 gadu.
Pirmās šī veida Ceresit siltumizolācijas tika izmantotas 
tikai sešdesmito gadu sākumā. Lielais vairums šo agrīni 
izstrādāto sistēmu vēl joprojām funkcionē arī tagad, lai 
gan daudzas dzīvojamās un rūpnieciskās ēkas bijušas 
pakļautas siltumizolācijas atjaunošanas procesam. Visas 
problēmas, kas saistītas ar to fasāžu tehnisko veidolu un 
estētisko izskatu, kurās izmantotas ETIC veida sistēmas, 
izraisa daudzi faktori. Tie izriet no kļūdām, kas var būt 
pieļautas jebkurā sistēmas izpildes stadijā, piemēram, 
materiālu ražojums, sistēmas izpildes process, kā arī vēlākā 
tās uzturēšanas prakse.

Kļūmēm, kas ir redzamas uz fasādes virsmām vai ēkas 
iekšpusē uz sienām, var būt dažādi iemesli, un tās var 
radīt jebkurš sistēmas elements. Tādēļ no siltumizolācijas 
sistēmas izturības viedokļa ārkārtīgi svarīgas ir ikgadējas 
tehniskās pārbaudes, kādas prasa vietējie likumi un 
normatīvie akti un visas ar ETICS saistītās tehniskās 
iestādes. Vairumā gadījumu agrīna šo defektu cēloņu 
konstatēšana un novēršana ir vislētākā un visefektīvākā 
metode, kā nodrošināt siltumizolācijas sistēmas optimālu 
veiktspēju.

Tā kā pastāv daudzas fasāžu kļūmju iemeslu kombinācijas, 
tās nav iespējams raksturot katru atsevišķi. Jāņem vērā arī 
tas, ka ēkas cita no citas atšķiras ar būvniecības metodi, 
būvniecības realizāciju, apkārtni, siltumizolācijas sistēmu 

veidiem un to pielietošanas praksi, tādēļ ir ļoti svarīgi 
analizēt visas sistēmas kļūmes atsevišķi. Ir nepieciešama 
individuāla pieeja, kas katru reizi prasa detalizētu 
pārbaudi un uz vietas veiktus testus. Lai ievērotu šīs 
prasības, Henkel ir izveidojis īpaši specializētu tehnisko 
konsultantu darba grupu. Tās pakalpojumi ir pieejami 
klientiem, un darba grupa ar prieku sniedz konsultācijas 
ikvienā ieguldījumu īstenošanas stadijā, kā arī palīdzību 
atbilstošas remonta sistēmas izvēlē.

Pie siltumizolācijas sistēmas bojājumiem var būt vainojami 
šādi kļūdaini elementi:
• pamatu izveide un ēkas būvniecība,
• siltumizolācijas montāžas metode (līmjava, enkuri),
• armētā slāņa kvalitāte (līmjava un siets),
• apdares virsmas kvalitāte,
•  arhitektonisko detaļu (paplatinājumi, pārkares, karnīzes) 

metode un izpilde.

Lai atbilstu tirgus prasībām ar papildinošiem risinājumiem, 
Henkel piedāvā divas sistēmas: Repair un Reno, ar 
īpaši atlasītiem produktu kopumiem, kas ir izstrādāti 
bojāto siltumizolācijas sistēmu efektīvam remontam un 
atjaunošanai.

Ceresit ETICS renovācijas sistēmas
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Pamatne

Kļūme Iemesls Labošana Risinājums

Mitrums
zem sistēmas

Noplūdes ETICS 
sistēmā vai noteku 
profilos 

Jānoblīvē malas starp, 
piem., logu rāmjiem 
un ETICS, jākoriģē 
aizsargprofilu pozīcija 
un forma

Ceresit akrila silikons vai silikons, vai CS 29 
poliuretāna blīvēšanas līdzeklis 

Pārāk maza 
ETICS sistēmas 
tvaiku caurlaidība

Jāpārrēķina esošās 
sienas higrotermiskie 
nosacījumi, jānomaina 
(atkarībā no aprēķinu 
rezultātiem) apmetums 
vai visa sistēma ar 
mazāku Sd

Ceresit Konstruktor 3.7” aprēķinu
programmatūra; Ceresit Ceretherm 
Popular, Ceresit Ceretherm Classic, Ceresit 
Ceretherm Premium, Ceresit Ceretherm 
Ceramic, Ceresit Ceretherm Express, 
Ceresit Ceretherm VISAGE, Ceresit 
Ceretherm Reno, Ceresit Ceretherm 
Wool Classic, Ceresit Ceretherm Wool 
Premium, Ceresit Ceretherm Wool Garage 
sistēmas ar silikāta, silikona vai minerāliem 
apmetumiem

Lobīšanās,
slāņošanās

Pārāk maza 
(vai pat 
nepārbaudīta) 
pamatnes 
nestspēja

Jāanalizē pamatnes 
nepilnību vietas; jāveic 
papildu mehāniska 
nostiprināšana ar jaunu 
sietu un apmetumu 
vai jānoņem visa 
ETICS sistēma, tostarp 
pamatnes nenesošās 
daļas, jāatjauno 
pamatne, jāuzstāda 
jauna ETICS sistēma

Ceresit Ceretherm Popular, Ceresit 
Ceretherm Classic, Ceresit Ceretherm 
Premium, Ceresit Ceretherm Ceramic, 
Ceresit Ceretherm Express, Ceresit 
Ceretherm VISAGE, Ceresit Ceretherm 
Reno, Ceresit Ceretherm Wool Classic, 
Ceresit Ceretherm Wool Premium, Ceresit 
Ceretherm Wool Garage sistēmas: 
aizbāžņi Ceresit CT 330 vai CT 335; 
pamatnes sagatavošana: Ceresit CT 17, 
CT 29, CC 81 (kā remontjavu piedeva)

Problēmu un ierosināto risinājumu piemēri
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Siltumizolācijas paneļu nostiprināšana

Kļūme Iemesls Labošana Risinājums

Līmjavas sadrupšana Pārāk lielu pamatnes nelīdzenu-
mu nevar nolīdzināt ar līmes slā-
ni, nepietiekams līmes daudzums

Ja nav redzamas 
deformācijas un 
līmes spiedes 
izturība ir 
pietiekama, 
jāuzstāda 
papildu enkuri 
un/vai zema 
spiediena PU 
putas; pretējā 
gadījumā 
jānomaina visa 
sistēma

Ceresit CT 330 vai CT 335 enkuri,  
Ceresit CT 84 Express PU līme, 
pilnīgas Ceresit Ceretherm 
Popular, Ceresit Ceretherm 
Classic, Ceresit Ceretherm 
Premium, Ceresit Ceretherm 
Ceramic, Ceresit Ceretherm 
Express, Ceresit Ceretherm 
VISAGE, Ceresit Ceretherm 
Reno, Ceresit Ceretherm Wool 
Classic, Ceresit Ceretherm Wool 
Premium, Ceresit Ceretherm 
Wool Garage sistēmas

Nepietiekama 
pielipšanas virsma

Nepareizs pievienotā ūdens 
daudzums, pārsniegts līmes 
apstrādājamības laiks; nepietie-
kama paneļu virsmas kvalitāte 
(piesārņojums, netīrumi), lietota 
nepareiza līme, līme klāta tikai 
atsevišķos punktos/punktu skaits 
uz pamatnes pārāk mazs, 
spraugas aizpildītas ar parasta-
jām PU putām (spiediens, balstu 
izplešanās)

Nefunkcionējošs, 
neefektīvs 
mehāniskais 
stiprinājums

Sienas enkuru trūkums vai nepie-
tiekams skaits vai nepietiekama 
enkuru iesēdināšanas kvalitāte; 
aizbāžņi kļūst nefunkcionējoši, ja 
līme jau pārstājusi iedarboties!

Jāuzstāda 
papildu enkuri, 
jāizveido 
armētais slānis 
un apmetums

Ceresit CT 330 vai CT 335
enkuri, javas Ceresit CT 85/ CT 
87/CT 190/CT 325 siets, visi 
Ceresit apmetumi

Siltumizolācijas slānis

Kļūme Iemesls Labošana Risinājums

Spraugas starp
paneļiem

Nenostāvējušos EPS paneļu 
sarukšana

Spraugās jāiesmidzina zema 
spiediena PU putas, jāuzklāj 
papildu siets un apmetums

Ceresit CT 84 Express
PU līme

Nepareizi pielīmēti paneļi 
(paneļi „karājas” tikai uz 
enkuriem)

Zem paneļiem jāiesmidzina 
Ceresit CT 84 Express PU līme

ETICS renovācijas sistēmas  
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Armētais slānis

Kļūme Iemesls Labošana Risinājums

Saķeres trūkums starp 
paneļiem un armēto 
slāni

Nepietiekama paneļu
virsmas kvalitāte 
(piesārņojums, netīrumi), 
nepareizi uzklāta java 
(caur sietu), pārāk liela 
apmetuma
Sd vērtība

Mazu lokālu laukumu
gadījumā: jāiesmidzina 
dispersijas līme; lielāku 
lokālo bojājumu gadījumā: 
jānomaina siets un 
apmetums

Ceresit CT 84 Express
PU līme

Spraugas un plaisas –  Trūkst vai nav pietiekam 
sieta pārklājumi

–  Kritiskās detaļas nav 
pastiprinātas

– Pārāk plāns javas slānis
– Neatbilstošs siets

Jāveic papildu 
pastiprināšana un 
apmešana; jāaizpilda 
plaisas ar speciālu akrilu

Ceresit CT 97 akrils
apmetumiem, CT 330 vai 
CT 335 enkuri, javas
Ceresit CT 85/CT 87/CT
190/CT 325 siets, visi
Ceresit apmetumi un krāsas

Slāņošanās Pārdozēts ūdens, sala 
izraisīti bojājumi

Jānoņem visi sabojātie 
materiāli, jāuzklāj 
jauns pastiprinājums un 
apmetums

Javas Ceresit CT 85/
CT 87/ CT 190/ CT 325
siets, visi Ceresit apmetumi
un krāsas

ETICS renovācijas sistēmas  
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Kļūme Iemesls Labošana Risinājums

Virsmas 
piesārņojums

Gaisa un lietus nests 
piesārņojums

Tīrīšana atkarībā no 
impregnēšanas vai 
krāsošanas rezultātiem

Ceresit CT 13 impregnēšanas 
līdzeklis (minerāliem), 
krāsas, kas saderīgas ar 
esošo fasādes apmetuma 
pārklājumu, tīrīšana ar Ceresit 
CT 98 koncentrātu netīru 
virsmu tīrīšanai

Strukturāls 
piesārņojums

Gaisa un lietus nests 
piesārņojums apvienojumā 
ar apmetuma lielāku ūdens 
absorbciju 

Mehāniska piesārņojuma 
noņemšana, aizsardzība, 
krāsošana (silikāts)

Ceresit CT 99, CT 54

Pelējums, krāsas 
maiņa

Darba pārtraukumi, 
piesārņots vai pārāk 
mitra pamatne, uzklāšana 
neatbilstošos apstākļos 

Mehāniska pelējuma 
noņemšana (ar cietu suku), 
krāsošana

Krāsa, kas saderīga ar
esošo fasādes apmetumu

Gaisa burbuļi Uzklāšana uz svaigas 
grunts/līmes, uzklāšana 
neatbilstošā temperatūrā

Jānoņem bojātais 
apmetums, atkārtoti jāuzklāj 
grunts un apmetums

Ceresit CT 15/CT 16, visi
Ceresit apmetumi, krāsas

„Zirnekļtīkla” plaisas Neatbilstoši žūšanas 
apstākļi, pārdozēts ūdens

Jāpārklāj ar ļoti elastīgu 
krāsas pārklājumu; minerālo 
apmetumu gadījumā jālieto 
caurspīdīgs impregnēšanas 
līdzeklis

Ceresit CT 13, CT 44 akrila 
krāsa

Neapmierinošs 
virsmas izskats

Redzami salaidumi, pārāk 
plāns slānis, apmetamajam 
laukumam nav bijis 
pietiekams uzklājēju skaits

Uz “akmentiņu” strukturētiem apmetumiem: grunts un 
apmetums (tikai Ceresit CT 60/CT 72/CT 74), uz 
„ķirmjveida”apmetumiem: pastiprinājums, grunts un jebkurš no 
Ceresit apmetumiem

Apmetums
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Krāsa

Kļūme Iemesls Labošana Risinājums

Virsmas 
piesārņojums

Gaisa un lietus nests 
piesārņojums

Tīrīšana ar ūdens strūklas  
iekārtām

Strukturāls 
piesārņojums

Gaisa un lietus nests 
piesārņojums apvienojumā 
ar pārklājuma lielāku ūdens 
absorbciju

Tīrīšana un krāsošana Saderība ar pārklājošajām 
Ceresit fasādes krāsām

Bioloģiskais 
piesārņojums

Mitra vide, mazs UV 
starojums, neatbilstoši 
žūšanas apstākļi

Dezinficēšana, mehāniska 
piesārņojuma noņemšana 
(iespējami kopā ar krāsu), 
atkārtota dezinficēšana, 
krāsošana (Si)

Ceresit CT 99 
dezinficēšanas līdzeklis, 
Ceresit CT 54 krāsa

Gaisa burbuļi Pārāk liela krāsas 
pārklājuma Sd vērtība 
salīdzinājumā ar pamatni

Jānoņem bojātais 
pārklājums, jāpārkrāso  
(Si, Sc) 

Ceresit CT 54, CT 48 krāsas

Putekļi uz pamatnes Jānoņem bojātais 
pārklājums, jāpārkrāso  
(Si, Sc, Ac)

Ceresit CT 42, CT 44, CT 
48, CT 54

„Zirnekļtīkla” plaisas Neatbilstoši žūšanas 
apstākļi, pārdozēts ūdens

Jāpārklāj ar ļoti elastīgas 
krāsas pārklājumu

Ceresit CT 13 
impregnēšanas līdzeklis
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for concrete 
for wall

edge belt width 1,0÷2,0 m

4 units/m2

8 units/m2

EPS paneļu papildu enkurošana (tapošana) ar mehāniskiem stiprinājuma 
elementiem

Ceretherm ETICS – konkrēti tehniskie risinājumi 
arhitektiem un dizaineriem

malas joslas platums 1,0–2,0 m 

betonam a  > 5 cm
sienai a ≥ 10 cm

4 v/m2

8 v/m2

Konkrēti tehniskie risinājumi 

ēkas platums malas josla  

līdz  8 m 1,0 m

no 8 līdz 16 m 1,5 m

vairāk par 16 m 2,0 m



77

for concrete 
for wall

edge belt width 1,0÷2,0 m

8 units/m2

6 units/m2

for concrete 
for wall

5 units/m2

8 units/m2

edge belt width 1,0÷2,0 m

Minerālvates paneļu papildu enkurošana (tapošana) ar mehāniskiem 
stiprinājuma elementiem

Garenšķiedru („lamella”) paneļu papildu enkurošana (tapošana) ar 
mehāniskiem stiprinājuma elementiem

ēkas platums malas josla

līdz 8 m 1,0 m

nuo 8 līdz 16 m 1,5 m

vairāk par 16 m 2,0 m

ēkas platums malas josla

līdz 8 m 1,0 m

nuo 8 līdz 16 m 1,5 m

vairāk par 16 m 2,0 m

malas joslas platums  1,0–2,0 m

betonam a  > 5 cm
sienai a  ≥ 10 cm

5 v/m2

8 v/m2

malas joslas platums  1,0–2,0 m

betonam a  > 5 cm
sienai a  ≥ 10 cm

6 v/m2

8 v/m2

Konkrēti tehniskie risinājumi 
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Armētā slāņa papildu enkurošana (tapošana) pie logu rāmju (durvju rāmju) 
malām

Siltumizolācijas sistēmu apakšējā mala

Ceresit vertikālā izolācija

virspamata profils

enkurs + distancpaplāksne

Ceresit līmjava

siltumizolācija

ar stikla šķiedras sietu armēts slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

Distancpaplāksne
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Konkrēti tehniskie risinājumi 
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Ēkas virspamata siltumizolācija

Ēkas izliekto malu siltumizolācija

Distancpaplāksne
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Ceresit vertikālā izolācija

Ceresit līmjava

izvirzīts EPS panelis

ar sietu bināri armēts slānis 

Ceresit CT 16 gruntskrāsa

Ceresit CT 77 mozaīkveida apmetums

Ceresit CS 29

virspamata profils

enkurs + distancpaplāksne

Ceresit līmjava

siltumizolācija

ar stikla šķiedras sietu armēts slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

Ceresit līmjava

siltumizolācija

stūra profils ar rūpnieciski ielīmētu sietu

stikla šķiedras pastiprinošā sieta slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

Konkrēti tehniskie risinājumi 
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Ceresit system solution

Konkrēti tehniskie risinājumi 

Ēkas ieliekto malu siltumizolācija

Savienojums ar balkona bloku

Ceresit līmjava

siltumizolācija

stūra profils ar rūpnieciski ielīmētu sietu

ar stikla šķiedras sietu armēts slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

Ceresit līmjava

siltumizolācija

stūra profils ar rūpnieciski ielīmētu sietu

Ceresit līmēšanas un armēšanas java 

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

Ceresit blīvēšanas līdzeklis

Ceresit CL 152 lente

Ceresit materiāls ūdensizturībai

Ceresit sistēmas risinājums
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Ceresit system solution

Ceresit montage foam

Konkrēti tehniskie risinājumi 

Savienojums ar terases grīdas segumu

Logu rāmju siltumizolācija

Ceresit izolācija

Ceresit līmjava

siltumizolācija

Ceresit līmēšanas un armēšanas java

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

Ceresit blīvēšanas līdzeklis

Ceresit līmjava

siltumizolācija

stūra profils ar rūpnieciski ielīmētu sietu

ar stikla šķiedras sietu armēts slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

Ceresit blīvēšanas līdzeklis vai loga rāmja profils

Ceresit sistēmas risinājums

Ceresit montāžas putas
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Ceresit montage foam

Ceresit montage foam

Konkrēti tehniskie risinājumi 

Logu rāmju siltumizolācija sienas plaknē

Sienas arkas siltumizolācija 

Ceresit līmjava

siltumizolācija

stūra profils ar rūpnieciski ielīmētu sietu

stikla šķiedras pastiprinošā sieta slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

Ceresit blīvēšanas līdzeklis vai loga rāmja 
profils

Ceresit līmjava

siltumizolācija

stūra profils ar rūpnieciski ielīmētu sietu

ar stikla šķiedras sietu armēts slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

Ceresit blīvēšanas līdzeklis vai loga rāmja profils

Ceresit montāžas putas

Ceresit montāžas putas
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Ceresit montage foam

Ceresit montage foam

Konkrēti tehniskie risinājumi 

Logu rāmju augšējo brusu siltumizolācija sienas plaknē

Sienas siltumizolācija zem logiem

Ceresit līmjava

siltumizolācija

stūra profils ar rūpnieciski ielīmētu sietu

ar stikla šķiedras sietu armēts slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

Ceresit blīvēšanas līdzeklis vai loga rāmja profils

Ceresit līmjava

siltumizolācija

ar stikla šķiedras sietu armēts slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

Ceresit blīvēšanas līdzeklis vai loga palodzes profils

Ceresit montāžas putas

Ceresit montāžas putas
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Ceresit montage foam

Konkrēti tehniskie risinājumi 

Sienas siltumizolācija zem logiem sienas plaknē

Savienojums ar koka jumta pārkarēm

Ceresit līmjava

siltumizolācija

ar stikla šķiedras sietu armēts slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

Ceresit blīvēšanas līdzeklis

Ceresit blīvēšanas līdzeklis vai loga palodzes profils

Ceresit montāžas putas

Ceresit līmjava

siltumizolācija

ar stikla šķiedras sietu armēts slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

Ceresit blīvēšanas līdzeklis
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Savienojums ar divdaļīgas jumta grīdas karnīzi

Sienas siltumizolācija virs nolaidena jumta gala

Ceresit līmjava

siltumizolācija

ar stikla šķiedras sietu armēts slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

Ceresit blīvēšanas līdzeklis

Ceresit līmjava

siltumizolācija

ar stikla šķiedras sietu armēts slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

Ceresit blīvēšanas līdzeklis

stūri ar sietu
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Savienojums ar ventilācijas režģi

Izplešanās salaiduma blīvēšana ar blīvējošo lenti – 
pārsegšana ar poliuretāna blīvēšanas līdzekli

Ceresit līmjava

siltumizolācija

stūra profils ar rūpnieciski ielīmētu sietu

ar stikla šķiedras sietu armēts slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

Ceresit blīvēšanas līdzeklis

izplešanās profils

Ceresit līmjava

siltumizolācija

ar stikla šķiedras sietu armēts slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

poliuretāna nopakošanas aukla

poliuretāna blīvētājs Ceresit CS 29

Ceresit PU putas
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Izplešanās salaiduma blīvēšana ar blīvējošo lenti – 
pārsegšana ar izplešanās profilu

Izplešanās salaiduma stūra blīvēšana ar blīvējošo lenti – pārsegšana 
ar poliuretāna blīvēšanas līdzekli

izplešanās lente

Ceresit līmjava

siltumizolācija

ar stikla šķiedras sietu armēts slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

izplešanās profils

izplešanās profils

Ceresit līmjava

siltumizolācija

ar stikla šķiedras sietu armēts slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

poliuretāna nopakošanas aukla

poliuretāna blīvētājs Ceresit CS 29
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Izplešanās salaiduma stūra blīvēšana ar blīvējošo lenti – pārsegšana 
ar izplešanās profilu

Ceresit Ceretherm Ceramic sistēma uz sienas ar slīpu virspamatu

izplešanās lente

Ceresit līmjava

siltumizolācija

ar stikla šķiedras sietu armēts slānis

Ceresit gruntskrāsa

Ceresit fasādes apmetums

izplešanās profils

virspamata profils vai stūra profils ar kolektoru

virspamata profila nostiprinājuma enkurs + 
distancpaplāksne

siltumizolācija

Ceresit līmjava

stiprinājuma enkurs

ar stikla šķiedras sietu armēts slānis

Ceresit CT 85 līmēšanas un armēšanas java

Ceresit CM 17 līmjava

keramikas flīzes, dabiskie akmeņi

Ceresit CE 43 Grand’Elit elastīgā java, 
Ceresit CT 32 klinkera java

poliuretāna blīvētājs Ceresit CS 29
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Konkrēti tehniskie risinājumi 
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Ceresit Ceretherm sistēmas – informācija par 
materiāliem

Henkel piedāvā plašu modernu produktu klāstu, kas 
garantē izcilu izolēto ēku siltumizolācijas veiktspēju.
Šie produkti veido speciālās iepriekš aprakstītās sistēmas, 
kas ir individuāli izstrādātas dažādām siltumizolācijas 
vajadzībām.

Aprakstītie produkti ir sagrupēti atbilstoši savam lietojumam:

• Gruntēšanas produkti
• Līmjavas
• Fasādes apmetumi
• Fasādes krāsas
• VISAGE apmetumi un krāsas ar dabisku efektu
• Remonta un renovācijas produkti

Ceresit Ceretherm sistēmas – informācija par produktiem
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Grunts pārklājums sienām un grīdām. Vieglbetona, 
kokskaidu plākšņu (V 100), blokpaneļu, ģipša 
apmetumu, ģipša paneļu, ģipša un šķiedru 
apmetumplākšņu, anhidrīta apmetumu, ļoti absorbējošu 
apmetumu vai cementa apmetumu, keramikas 
pārklājumu, dabiskā un mākslīgā akmens grīdu, kā 
arī ļoti pieblietēta, izlīdzināta betona grīdu virsmu 
nostiprināšanai. Koka pamatvirsmu un lietā asfalta 
pirmapstrādei izmantojiet speciālo grunti CN 94. 

Raksturojums:
• nesatur šķīdinātājus
• nostiprina pamatnes virsmu
• samazina absorbciju
• lietošanai telpās un ārpus tām

Iepakojums:
2 l, 5 l un 10 l plastmasas kannas

CT 17 Dziļi iesūcoša grunts 

Ceresit CT 15 atvieglo plānkārtas silikāta un citu  
apmetumu uzklāšanu ēku telpās un ārpus tām. Ieteica-
ma armētu slāņu gruntēšanai Ceresit ETICS (External 
Thermal Insulation Composite Systems – ārējās siltum-
izolācijas kompozītsistēmas) ietvaros, kā arī tradicionālo 
apmetumu gruntēšanai. Krāsu CT 15 var klāt uz skaidu 
plākšņu, ģipškartona, ģipša apmetumu, visu veidu 
betona un izturīgu krāsas pārklājumu virsmām.  Pamatnes 
nogruntēšana ar krāsu CT 15 ievērojami samazina tās 
uzsūkšanas (absorbcijas) spēju, kas novērš pārāk ātru 
uzklāto materiālu izžūšanu. CT 15 sastāvā esošās smal-
kās pildvielas gruntējamās virsmas padara grubuļainas 
un noturīgas pret skrāpējumiem. Tā kā virsma ir palielinā-
ta, tā palielina arī apmetumu, tepes un krāsu pieliptspēju. 
Šim materiālam ir spēcīgas pārklāšanas īpašības, un tas 
efektīvi padara pamatni viendabīgu, tādējādi novēršot 
jebkādu plankumu veidošanos uz krāsainiem silikāta 
apmetumiem. Absorbējošo virsmu nostiprināšanai jālieto 
Ceresit CT 17.

Raksturojums:
• tiek ražota vairākās krāsās
• atvieglo apmetuma uzklāšanu
• uzlabo adhēziju ar pamatni
• ūdensizturīga
• gatava lietošanai

Iepakojums:
10 l plastmasas spaiņi

CT 15 Gruntskrāsa

Gruntēšanas produkti: gruntis un gruntskrāsas



91Ceresit Ceretherm sistēmas – informācija par produktiem

Piemērota izmantošanai telpās un ārpus tām. 
Nestspējīgas pamatnes un vienlaikus virsmas ar labu 
saķeres struktūru veidošanai pirms sintētisko sveķu 
apmetumu uzklāšanas. Visām minerālajām, slodzi 
nesošajām pamatnēm, piem., betonam, šķiedru 
cementam, apmetumiem (PII, PIII), ģipškartona plāksnēm 
un šķiedru apmetuma plāksnēm, porainajam un vieglajam 
betonam. Kokskaidu plāksnēm, ģipša apmetumiem un 
stingri pielīpošu krāsu pārklājumiem. Starp pārklājuma 
izveidei ar labu piepildīšanas spēju, klājot Ceretec 
fasādes krāsas. CT 92 plaisu pārseguma nostiprināšanai.
Pirmajiem pārklājumiem un starp pārklājumiem, ko veido 
uz porainā un vieglā betona elementiem.

Raksturojums:
• efektīva saķere
• ūdensizturīga
• gatava pielietošanai
• atgrūž mitrumu
• uz ūdens bāzes

Iepakojums:
5 l un 10 l plastmasas spaiņi

CT 16 Gruntskrāsa, balta
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Ceresit CT 83 java ir paredzēta putu polistirola (EPS) 
paneļu pielīmēšanai Ceresit ETICS (External Thermal 
Insulation Composite Systems – ārējās siltumizolācijas 
sistēma) Ceretherm Classic un Premium sistēmu ietvaros. 
CT 83 līmjavu lieto paneļu pielikšanā jaunbūvētos 
objektos, kā arī ēkās, kurās veic siltumizolācijas 
renovēšanu. Pielīmētajiem paneļiem ir nepieciešama 
papildu nostiprināšana ar mehāniskajiem savienotājiem.
Lai izveidotu uz EPS paneļiem armēto slāni no stikla 
šķiedras, jāizmanto Ceresit javas CT 85 vai CT 87 
„2in1”. Ja sienas tiek siltinātas ar fasādes minerālvates 
paneļiem, jāizmanto Ceresit CT 190 java.

Raksturojums:
•  laba liptspēja pie minerālajām 

pamatnēm un EPS paneļiem
•  ekonomisks patēriņš
•  ātri palielinās stiprība
•  tvaiku caurlaidīga

Iepakojums:
25 kg maisi

CT 83 Līmēšanas java putu polistirolam EPS

Ceresit CT 84 poliuretāna līme, ko lieto, lai piestiprinātu 
EPS paneļus (Expanded Polystyrene – putu polistirola 
paneļi) pie fasādes sienām ēku siltumizolācijas uzstā-
dīšanas laikā ETICS ietvaros. Tas ir Ceresit Ceretherm 
Express sistēmas elements. Ceresit CT 84 var izmantot, 
lai uzstādītu EPS paneļus jaunbūvētos objektos vai ēkās, 
kurām veic siltumizolācijas renovēšanu. Aptuveni divas 
stundas pēc uzstādīšanas EPS paneļus var līdzināt 
(slīpējot vai apstrādājot ar skrāpjvīli), dībeļot un pēc tam 
uz tiem var veidot armēto slāni, izmantojot Ceresit CT 
85 vai CT 87. CT 84 nedrīkst lietot atklātas uguns vai 
dzirksteļu tuvumā, jo tā satur uzliesmojošu gāzi.

Raksturojums:
•  viegli uzklājama un pielietojama
•  ļauj ātri turpināt darbu, t. i., 

nostiprināšanu, dībeļot un armētā 
slāņa uzstādīšanu var veikt vienā 
dienā

•  laba liptspēja pie minerālām 
pamatnēm un EPS

•  ļoti labas siltumizolācijas īpašības
•  ar šo līmi var strādāt zemas 

temperatūras un palielināta mitruma 
apstākļos

•  mazs izplešanās līmenis, dimensionāli 
stabila

•  ūdensizturīga
•  nesatur freonu (CFC)

Iepakojums:
850 ml metāla tilpnē

Līmes un ārējā apmetuma pirmie slāņi siltumizolācijas sistēmām

CT 84 Express – poliuretāna līme
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Ceresit CT 85 java ir paredzēta ēku ārējo sienu 
siltināšanai, izmantojot putu polistirola (EPS) paneļus. 
Tā ir Ceresit Ceretherm Classic, Express un Ceramic 
sistēmu elements. CT 85 javu lieto EPS paneļu 
līmēšanai, kā arī armēta aizsargslāņa veidošanā, lai 
siltinātu jaunbūvētus objektus, kā arī ēkas, kurās veic 
termorenovāciju. CT 85 ir papildus pastiprināta ar 
šķiedrām, tādēļ tā novērš sīku plaisu veidošanos. Ja tiek 
uzstādīti fasādes minerālvates paneļi, jālieto Ceresit  
CT 190 java.

Raksturojums:
•  laba pieliptspēja pie minerālām 

pamatnēm un EPS paneļiem
• tvaiku caurlaidīga
• noturīga pret laika apstākļu iedarbību
• elastīga
• pastiprināta ar šķiedrām
•  novērš sīku plaisājumu un plaisu 

veidošanos

Iepakojums:
25 kg maisi

CT 85 Līmēšanas un armēšanas java EPS

Ceresit CT 85 Ziema java ir paredzēta ēku ārējo sienu 
siltināšanai, izmantojot EPS paneļus. Tas ir Ceresit 
Ceretherm Ziema sistēmas elements. Javas īpašības 
sniedz iespēju strādāt mērenos ziemas apstākļos, 
kas nozīmē, ka, uzklājot javu, gaisa temperatūra nav 
zemāka par 0°C un temperatūras pazemināšanās līdz 
-5 °C ir pieļaujama 8 stundas pēc javas uzklāšanas. 
Javu var lietot, lai siltinātu jaunbūvētus objektus, kā arī 
esošo ēku termorenovācijā. CT 85 Ziema ir pastiprināta 
ar šķiedrām, tādēļ tā novērš sīku plaisu veidošanos.

Raksturojums:
•  ļauj strādāt zemākas temperatūras 

apstākļos
•  laba pieliptspēja pie minerālām 

pamatnēm un EPS paneļiem
• tvaiku caurlaidīga
• noturīga pret laika apstākļu iedarbību
• pastiprināta ar šķiedrām
•  novērš sīku plaisājumu un plaisu 

veidošanos

Iepakojums:
25 kg maisi

CT 85 Ziema  Līmēšanas un armēšanas java EPS  – ziemas variants
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Ceresit CT 87 java ir paredzēta ēku ārējo sienu 
siltināšanai, uzstādot ārējās siltumizolācijas sistēmu 
ar EPS vai fasādes minerālvates paneļiem. Tā ir 
elements šādās ETICS sistēmās: Ceresit Ceretherm 
Premium, Express un Wool Premium. CT 87 javu lieto 
putu polistirola (EPS) vai fasādes minerālvates paneļu 
līmēšanā, kā arī armēta aizsargslāņa veidošanā, lai 
siltinātu jaunbūvētus objektus, kā arī vecākas ēkas, 
kurās veic termorenovāciju. Ceresit CT 87 ir papildus 
pastiprināta ar šķiedrām, tādēļ tā novērš plaisu 
un plaisājumu veidošanos. CT 87 (krāsas, virsmas 
un organiski modificētāji) pielietošana ļauj apiet 
virsmas sagatavošanas procesu, proti, gruntēšanu ar 
gruntskrāsām pirms apmešanas ar kādu no Ceresit 
apmetumiem. Īpašo vieglo pildvielu saturs piešķir javai 
plastiskāku, vieglāku un viendabīgāku konsistenci, 
to ir vieglāk samaisīt, uzklāt un izlīdzināt, tādējādi 
ekonomējot javas izlietojumu.

Raksturojums:
•  „2 in 1” – divi vienā – nav 

nepieciešama gruntēšana pirms 
apmetuma uzklāšanas

• ievērojami mazāks patēriņš
•  laba liptspēja pie minerālām 

pamatnēm, EPS paneļiem, minerālvates
• tvaiku caurlaidīga
• elastīga
• pastiprināta ar šķiedrām
• izturīga pret skrāpējumiem un plaisām
• noturīga pret laika apstākļu iedarbību

Iepakojums:
25 kg maisi

CT 87 Balta līmēšanas un armēšanas java minerālvatei un putu 
polistirolam EPS „2in1”

Ceresit CT 180 java ir paredzēta ēku ārējo 
sienu siltināšanai, uzstādot ārējās siltumizolācijas 
kompozītsistēmu ar fasādes minerālvates paneļiem. 
Tā ir Ceresit Wool Classic un Ceresit Wool Premium 
siltumizolācijas sistēmu elements. CT 180 javu izmanto 
fasādes minerālvates paneļu nostiprināšanā, lai 
siltinātu jaunbūvētus objektus, kā arī ēkas, kurās veic 
termorenovāciju. Ja ēku siltumizolācijā izmanto EPS 
paneļus, jālieto Ceresit CT 83.

Raksturojums:
•  laba pieliptspēja pie minerālām 

pamatnēm un minerālvates
• tvaiku caurlaidīga
• noturīga pret laika apstākļu iedarbību
• elastīga

Iepakojums:
25 kg maisi

CT 180 Līmēšanas java minerālvatei
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Ceresit CT 190 java ir paredzēta ēku ārējo sienu 
siltināšanai, uzstādot ārējās siltumizolācijas sistēmu ar 
fasādes minerālvates paneļiem. Tas ir Ceresit Wool 
Classic siltumizolācijas sistēmas elements. CT 190 
javu lieto fasādes minerālvates paneļu līmēšanā, 
kā arī armēta aizsargslāņa veidošanā, lai siltinātu 
jaunbūvētus objektus, kā arī vecākas ēkas, kurās veic 
termorenovāciju. Ja ēku siltināšanā izmanto EPS paneļus, 
jālieto Ceresit CT 85.

Raksturojums:
•  laba pieliptspēja pie minerālām 

pamatnēm un minerālvates
• tvaiku caurlaidīga
• noturīga pret laika apstākļu iedarbību
• elastīga

Iepakojums:
25 kg maisi

CT 190 Līmēšanas un armēšanas java minerālvatei 

Ceresit ZS java ir paredzēta EPS paneļu uzstādīšanai 
Ceresit ETICS (External Thermal Insulation Composite 
Systems – ārējās siltumizolācijas sistēma) Ceresit 
Ceretherm Popular sistēmas ietvaros ar viegli-slapjo 
metodi. ZS javu lieto paneļu pielīmēšanā jaunbūvētos 
objektos, kā arī ēkās, kurās veic termorenovāciju. 
Pielīmētie paneļi ir papildus jānostiprina ar mehāniskiem 
savienotājiem, t. i., ar atbilstošiem plastmasas spraišļiem. 
Ceresit ZU jālieto arī ar stikla šķiedru armētā slāņa 
veidošanā uz EPS paneļiem.

Raksturojums:
• ekonomisks lietojums
• laba liptspēja
• noturīga pret laika apstākļu iedarbību

Iepakojums:
25 kg maisi

ZS Līmēšanas java putu polistirolam
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Ceresit ZU java ir paredzēta EPS paneļu līmēšanai ar 
viegli-slapjo metodi Ceresit ETICS (External Thermal 
Insulation Composite Systems – ārējās siltumizolācijas 
sistēma) Ceresit Ceretherm Popular sistēmas ietvaros. 
ZU javu lieto EPS paneļu stiprināšanā, kā arī armētā 
slāņa veidošanā jaunbūvētos objektos, kā arī ēkās, 
kurās veic termorenovāciju.

Raksturojums:
• elastīga
• noturīga
• laba liptspēja
• noturīga pret laika apstākļu iedarbību

Iepakojums:
25 kg maisi

ZU Līmēšanas un armēšanas java putu polistirolam
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CT 34 galvenokārt lieto minerālo pamatņu 
izlīdzināšanai Ceresit Ceretherm ārējās siltumizolācijas 
sistēmās. To lieto arī, lai salabotu tradicionālos un 
cementa-kaļķu apmetumus ēkas iekšpusē un ārpusē. 
To var izmantot, lai aizpildītu dziļus izdrupumus (piem., 
rievas pēc instalācijas darbu veikšanas), kā arī lai 
izlīdzinātu apmetuma virsmu.
CT 34 īpašības nodrošina iespēju uzklāt plānus slāņus 
uz sienām un griestiem, pārklāt raupjas un nelīdzenas 
cementa un cementa-kaļķu apmetumu virsmas. Pilnīgam 
apmetuma slānim jābūt līdz 5 mm biezam.

Raksturojums:
• tvaiku caurlaidīgs (elpojošs)
• hidrofobs
• elastīgs
• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību
• laba liptspēja
• pastiprināts ar mikrošķiedrām
• viegli uzklājams

Iepakojums:
25 kg maisi

CT 34 Universāls plānkārtas līdzinātājs

Ceresit CT 35 lieto, lai veidotu plānkārtas apmetumu uz  
betona pamatnēm, tradicionālajiem apmetumiem, ģipša 
pamatnēm un ģipškartoniem, ģipša-šķiedru paneļiem 
u. c. Ceresit ETICS ietvaros iesakām CT 35 apmetumu 
lietot kā fasādes apmetumu, uzstādot EPS paneļus vai 
fasādes minerālvates paneļus. Javu CT 35 ražo vairākās 
krāsās, lai to varētu klāt kā pēdējo fasādes apdares 
slāni, vai arī krāsojamā versijā, piem., ar Ceresit 
silikātkrāsu CT 54 vai Ceresit silikona krāsu CT 48 un 
Ceresit akrila krāsām CT 42/CT 44 (ja tiek izmantota 
Ceresit Ceretherm Wool sistēma).

Raksturojums:
•  ražo vairākās krāsās, kā arī krāsojamā 

variantā
• tvaiku caurlaidīgs
• hidrofobs
• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību

Iepakojums:
25 kg maisi

CT 35 Minerālais apmetums, „ķirmjveida” faktūra – grauds 2,5 mm  
vai 3,5 mm

Fasādes apmetumi
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Ceresit CT 137 lieto, lai veidotu plānkārtas apmetumu 
uz betona pamatnēm, tradicionālajiem apmetumiem, 
ģipša pamatnēm un ģipškartoniem, ģipša-šķiedru 
paneļiem u. c. Ceresit ETICS ietvaros iesakām CT 137 
apmetumu lietot kā fasādes apmetumu, uzstādot EPS 
paneļus vai fasādes minerālvates paneļus. Apmetumu 
CT 137 ražo vairākās krāsās, lai to varētu klāt kā 
pēdējo fasādes apdares slāni, vai arī krāsojamā versijā, 
piem., ar Ceresit silikātkrāsu CT 54 vai Ceresit silikona 
krāsu CT 48 un Ceresit akrila krāsām CT 42/CT 44 (ja 
tiek izmantota Ceresit Ceretherm Wool sistēma).

Raksturojums:
•  ražo vairākās krāsās, kā arī krāsojamā 

variantā
• tvaiku caurlaidīgs
• hidrofobs
• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību

Iepakojums:
25 kg maisi

CT 137 Minerālais apmetums, „akmentiņu” faktūra – grauds 1,5 mm,  
2,0 mm vai 2,5 mm

Ceresit CT 60 lieto, lai veidotu plānkārtas apmetumu 
uz betona pamatnēm, tradicionālajiem apmetumiem, 
ģipša pamatnēm un skaidu plāksnēm, ģipškartoniem 
u. c. Ceresit ETICS ietvaros iesakām CT 60 apmetumu 
lietot kā fasādes apmetumu, uzstādot EPS paneļus. 
Intensīvu tumšo krāsu gadījumā materiāla uzklāšanā 
jāaprobežojas ar nelieliem laukumiem, piem., 
arhitektoniskajām detaļām. Šis produkts aizsargā pret 
bioloģisko piesārņojumu (sēnītēm, pelējumu un aļģēm).

Raksturojums:
• ražo vairāk nekā 200 krāsās
• gatavs pielietošanai
• tvaiku caurlaidīgs
• hidrofobs
• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību
• izturīgs pret bioloģisko piesārņojumu

Iepakojums:
25 kg plastmasas konteineri

CT 60 Akrila apmetums, „akmentiņu” faktūra – grauds 1,5 mm  
vai 2,5 mm
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Augstas kvalitātes sienas pārklājums ar pievilcīgu 
„ķirmjveida” faktūru. Fasāžu dizainam. Iekšējo sienu un 
griestu dekoratīvam dizainam. Stabilai smalku sīkplaisu 
vai virsmas plaisu pārsegšanai.

Raksturojums:
• gatavs pielietošanai
• ar difūzijas spēju
• dilumizturīgs
• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību
• ar algicīdu (pretaļģu) iedarbību

Iepakojums:
25 kg plastmasas konteineri

CT 63 Akrila apmetums, „ķirmjveida” faktūra – grauds 3 mm 

Ceresit CT 64 Winter lieto, lai veidotu plānkārtas 
apmetumu uz betona pamatnēm, tradicionālajiem 
apmetumiem u. c. Ceresit Winter ETICS ietvaros 
iesakām CT 64 Winter apmetumu lietot kā fasādes 
apmetumu, uzstādot EPS paneļus. Apmetuma īpašības 
nodrošina uzklāšanu uz pamatnēm mērenos ziemas 
laika apstākļos, kas nozīmē to, ka apmešanas laikā 
temperatūra nav zemāka par 0°C un temperatūras 
pazemināšanās zem -5°C ir pieļaujama 8 stundas  
pēc apmetuma uzklāšanas. Intensīvu tumšo krāsu 
gadījumā materiāla uzklāšanā jāaprobežojas ar 
nelieliem laukumiem, piem., arhitektoniskajām detaļām.

Raksturojums:
•  ļauj strādāt zemākas temperatūras 

apstākļos
• ražo vairāk nekā 160 krāsās
• gatavs pielietošanai
• tvaiku caurlaidīgs
• hidrofobs
• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību

Iepakojums:
25 kg plastmasas konteineri

CT 64 Akrila apmetums, „ķirmjveida” faktūra – ziemas versija 
grauds 3 mm
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Ceresit CT 77 lieto dekoratīvu, krāsainu apmetumu 
veidošanai uz tradicionālajiem apmetumiem, betona 
pamatnēm, ģipša pamatnēm un skaidu plāksnēm, 
ģipškartona u. c. Saistvielas ir caurspīdīgi sveķi, savukārt 
pildvielas – krāsainas kvarca smiltis, grauda izmērs 
0,8–1,2 mm (krāsas marķētas ar burtu D) vai grauda 
izmērs 1,4–2,0 mm, un dabiskā marmora pildvielas 
(krāsas marķētas ar burtu M). Šis materiāls ir paredzēts 
uzklāšanai ar metāla rīvdēli. Kad apmetums ir nožuvis, ir 
iegūta krāsaina apmetuma apdare. Materiāla īpašības 
ļauj pārklāt pamatnē esošos skrāpējumus. CT 77 ir īpaši 
piemērots lietošanai uz berzes iedarbībai pakļautām 
sienām ēkas iekšpusē, piem., pie ieejas, koridoros, 
kāpņu telpās. Ēku ārpusē CT 77 ir ieteicams zonās, 
kas ātri kļūst netīras: uz cokoliem, margām, durvju un 
logu rāmjiem. Intensīvu tumšo krāsu gadījumā CT 77 
uzklāšanā jāaprobežojas ar nelieliem laukumiem, piem., 
cokoliem vai arhitektoniskajām detaļām.

Raksturojums:
• ražo daudzās krāsu kombinācijās
• gatavs pielietošanai
• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību
• izturīgs pret skrāpējumiem
• viegli uzturēt tīru

Iepakojums:
25 kg plastmasas konteineri

CT 77 Mozaīkveida apmetums 
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CT 73 Silikātapmetums, „ķirmjveida” faktūra – graudi 
2,0 mm vai 3,0 mm Ceresit CT 73 lieto, lai veidotu 
plānkārtas apmetumu uz betona apmetumiem, 
tradicionālajiem apmetumiem, ģipša pamatnēm un 
skaidu plāksnēm, ģipškartoniem u. c. Ceresit ETICS 
ietvaros iesakām CT 73 apmetumu lietot kā fasādes 
apmetumu, uzstādot EPS paneļus un minerālvates 
paneļus. Ceresit CT 73 apmetumu ir ieteicams klāt uz 
starpsienām, kur nepieciešama liela tvaiku caurlaidība. 
CT 73 ir pieejams plašā krāsu diapazonā, taču 
intensīvu tumšo krāsu gadījumā materiāla uzklāšanā uz 
fasādēm jāaprobežojas ar nelieliem laukumiem, piem., 
arhitektoniskajām detaļām. Šis produkts aizsargā pret 
bioloģisko piesārņojumu (sēnītēm, pelējumu un aļģēm).

Raksturojums:
• ražo vairāk nekā 200 krāsās
• gatavs pielietošanai
• tvaiku caurlaidīgs
• hidrofobs
• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību
• izturīgs pret netīrumiem

Iepakojums:
25 kg plastmasas konteineri

CT 73 Silikātapmetums, „ķirmjveida” faktūra – graudi 2,0 mm  
vai 3,0 mm

Ceresit CT 72 lieto, lai veidotu plānkārtas apmetumu 
uz betona pamatnēm, tradicionālajiem apmetumiem, 
ģipša apmetumiem un skaidu plāksnēm, ģipškartoniem 
u. c. Ceresit ETICS ietvaros iesakām CT 72 apmetumu 
lietot kā fasādes apmetumu, uzstādot EPS paneļus 
un minerālvates paneļus. CT 72 ir ieteicams klāt uz 
starpsienām, kur vajadzīga liela tvaiku caurlaidība. 
CT 72 ir pieejams plašā krāsu diapazonā, taču 
intensīvu tumšo krāsu gadījumā materiāla uzklāšanā uz 
fasādēm jāaprobežojas ar nelieliem laukumiem, piem., 
arhitektoniskajām detaļām. Šis produkts aizsargā pret 
bioloģisko piesārņojumu (sēnītēm, pelējumu un aļģēm).

Raksturojums:
• ražo vairāk nekā 200 krāsās
• gatavs pielietošanai
• tvaiku caurlaidīgs
• hidrofobs
• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību
• izturīgs pret netīrumiem

Iepakojums:
25 kg plastmasas konteineri

CT 72 Silikātapmetums, „akmentiņu” faktūra – graudi 1,5 mm vai 2,5 
mm
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CT 74 Silikona apmetums, „akmentiņu” faktūra – graudi 1,5 mm  
vai 2,5 mm

Ceresit CT 74 lieto, lai veidotu plānkārtas apmetumu 
uz betona pamatnēm, tradicionālajiem apmetumiem, 
ģipša pamatnēm un skaidu plāksnēm, ģipškartona u. c. 
Ceresit ETICS sistēmas ietvaros iesakām lietot apmetumu 
CT 74 kā fasādes apmetumu, lietojot EPS paneļus 
un minerālvates paneļus. Ceresit CT 74 apmetumu ir 
ieteicams klāt uz starpsienām, kur nepieciešama liela 
tvaiku caurlaidība. CT 74 ir pieejams plašā krāsu 
diapazonā, taču intensīvu tumšo krāsu gadījumā 
materiāla uzklāšanā uz fasādēm jāaprobežojas ar 
nelieliem laukumiem, piem., arhitektoniskajām detaļām. 
Šis produkts aizsargā pret bioloģisko piesārņojumu 
(sēnītēm, pelējumu un aļģēm).

Raksturojums:
• ražo vairāk nekā 200 krāsās
• gatavs pielietošanai
• tvaiku caurlaidīgs
• ļoti hidrofobs
•  ļoti noturīgs pret laika apstākļu 

iedarbību
• ļoti izturīgs pret netīrumiem

Iepakojums:
25 kg plastmasas konteineri

Ceresit CT 75 lieto, lai veidotu plānkārtas apmetumu 
uz betona pamatnēm, tradicionālajiem apmetumiem, 
ģipša pamatnēm un skaidu plāksnēm, ģipškartoniem 
u. c. Ceresit ETICS ietvaros iesakām CT 75 apmetumu 
lietot kā fasādes apmetumu, uzstādot EPS paneļus 
un minerālvates paneļus. Ceresit CT 75 apmetumu ir 
ieteicams klāt uz starpsienām, kur nepieciešama liela 
tvaiku caurlaidība. CT 75 ir pieejams plašā krāsu 
diapazonā, taču intensīvu tumšo krāsu gadījumā 
materiāla uzklāšanā uz fasādēm jāaprobežojas ar 
nelieliem laukumiem, piem., arhitektoniskajām detaļām. 
Šis produkts aizsargā pret bioloģisko piesārņojumu 
(sēnītēm, pelējumu un aļģēm).

Raksturojums:
• ražo vairāk nekā 200 krāsās
• gatavs pielietošanai
• tvaiku caurlaidīgs
• ļoti hidrofobs
•  ļoti noturīgs pret laika apstākļu 

iedarbību
• ļoti izturīgs pret netīrumiem

Iepakojums:
25 kg plastmasas konteineri

CT 75 Silikāta apmetums, „ķirmjveida” faktūra – graudi 2,0 mm  
vai 3,0 mm
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CT 174 Silikāta-silikona apmetums, „akmentiņu” faktūra – graudi 1,5 mm 
vai 2,0 mm

Ceresit CT 174 apvieno silikāta apmetuma un 
silikona apmetuma labās īpašības. Tam piemīt tvaiku 
caurlaidība, zema absorbēšanas spēja un noturība 
pret netīrumiem. CT 174 lieto, lai veidotu plānkārtas 
apmetumu uz betona pamatnēm, tradicionālajiem 
apmetumiem, ģipša pamatnēm un skaidu plāksnēm, 
ģipškartoniem u. c. Ceresit ETICS ietvaros iesakām  
CT 174 apmetumu lietot kā fasādes apmetumu, 
uzstādot EPS paneļus un minerālvates paneļus. 
Intensīvu tumšo krāsu gadījumā materiāla uzklāšanā 
jāaprobežojas ar nelieliem laukumiem, piem., 
arhitektoniskajām detaļām. Šis produkts aizsargā pret 
bioloģisko piesārņojumu (sēnītēm, pelējumu un aļģēm).

Raksturojums:
• ražo vairāk nekā 200 krāsās
• gatavs pielietošanai
• tvaiku caurlaidīgs
• hidrofobs
• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību
• izturīgs pret netīrumiem
• izturīgs pret UV starojumu

Iepakojums:
25 kg plastmasas konteineri

CT 175 Silikāta-silikona apmetums, „ķirmjveida” faktūra 
– grauds 2,0 mm Ceresit CT 175 apvieno silikāta 
apmetuma un silikona apmetuma labās īpašības. 
Tam piemīt tvaiku caurlaidība, maza absorbējamība 
un izturība pret netīrumiem. CT 175 lieto, lai veidotu 
plānus apmetuma slāņus uz betona pamatnēm, 
tradicionālajiem apmetumiem, ģipša pamatnēm un 
skaidu plāksnēm, ģipškartoniem u. c. Ceresit ETICS 
ietvaros iesakām CT 175 apmetumu lietot kā fasādes 
apmetumu, uzstādot EPS paneļus un minerālvates 
paneļus. Intensīvu tumšo krāsu gadījumā materiāla 
uzklāšanā jāaprobežojas ar nelieliem laukumiem, piem., 
arhitektoniskajām detaļām. Šis produkts aizsargā pret 
bioloģisko piesārņojumu (sēnītēm, pelējumu un aļģēm).

Raksturojums:
• ražo vairāk nekā 200 krāsās
• gatavs pielietošanai
• tvaiku caurlaidīgs
• hidrofobs
• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību
• izturīgs pret netīrumiem
• izturīgs pret UV starojumu

Iepakojums:
25 kg plastmasas konteineri

CT 175 Silikāta-silikona apmetums, „ķirmjveida” faktūra – grauds 2,0 mm
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CT 42 Akrila krāsa

Ceresit CT 42 lieto fasāžu, betona konstrukciju, interjeru 
aizsardzībā. To var klāt uz minerālam pamatnēm 
(betona, cementa apmetumiem, kaļķu-cementa 
apmetumiem un kaļķu apmetumiem). Šo krāsu var lietot, 
krāsojot Ceresit minerālos apmetumus CT 35 un CT 
137, Ceresit akrila apmetumus CT 60,  CT 63, CT 64,  
kas klāti uz tradicionālām pamatnēm, un Ceresit ETICS 
sistēmas ietvaros, lietojot EPS paneļus. Fasādes, kas 
krāsotas ar CT 42, var mazgāt ar neliela spiediena 
ūdens mazgājamām iekārtām. Saules iedarbība 
uz fasādi izraisa bīstamas spriedzes, tādēļ tumšās 
krāsas jālieto tikai nelielos laukumos, piem., uz 
arhitektoniskajām detaļām.

Raksturojums:
• ražo vairāk nekā 160 krāsās
• izturīga pret sārmiem
• noturīga pret laika apstākļu iedarbību
• izturīga pret bioloģisko piesārņojumu
• viegli pielietojama

Iepakojums:
15 l plastmasas konteineri

Ceresit CT 44 lieto fasāžu, betona konstrukciju, interjeru 
aizsardzībā. To var klāt uz minerālām pamatnēm 
(betona, cementa apmetumiem, kaļķu-cementa 
apmetumiem un kaļķu apmetumiem). Šo krāsu var lietot, 
krāsojot Ceresit minerālos apmetumus CT 35 un  
CT 137, Ceresit akrila apmetumus CT 60, CT 63,  
CT 64, kas klāti uz tradicionālām pamatnēm, un Ceresit 
ETICS sistēmas ietvaros, lietojot EPS paneļus. Šī krāsa 
ir daļa no betona labošanas un betona aizsardzības 
sistēmas Ceresit PCC. Pārklājuma struktūra nodrošina 
augstu aizsardzības pakāpi pret CO2 difūziju, kas 
ievērojami mazina betona karbonizācijas procesu. 
Fasādes, kas krāsotas ar CT 44, var mazgāt ar neliela 
spiediena ūdens mazgājamām iekārtām. Saules 
iedarbība uz fasādi izraisa bīstamas spriedzes, tādēļ 
tumšās krāsas jālieto tikai nelielos laukumos, piem., uz 
arhitektoniskajām detaļām. Šis produkts aizsargā pret 
CO2.

Raksturojums:
• ražo vairāk nekā 200 krāsās
• izturīga pret sārmiem
• maza absorbējamība
• izturīga pret skrāpējumiem
•  ierobežo betona karbonizācijas 

procesu
• noturīga pret laika apstākļu iedarbību
• izturīga pret bioloģisko piesārņojumu
• viegli pielietojama

Iepakojums:
15 l plastmasas konteineri

CT 44 Akrila krāsa

Fasādes krāsas

Ceresit Ceretherm sistēmas – informācija par produktiem



105

CT 48 Silikona krāsa

Ceresit CT 48 lieto fasāžu, betona konstrukciju, interjeru 
aizsardzībā. To var klāt uz minerālām pamatnēm 
(betona, cementa apmetumiem, kaļķu-cementa 
apmetumiem un kaļķu apmetumiem), kas pirms tam 
nekad nav bijušas krāsotas. Šo krāsu var lietot, krāsojot 
Ceresit minerālos apmetumus CT 35 un CT 137, Ceresit 
akrila apmetumus CT 60, CT 63, CT 64, Ceresit  
silikāta apmetumus CT 72, CT 73, kā arī Ceresit silikona 
apmetumus CT 74, CT 75, kas klāti uz tradicionālām 
pamatnēm, un Ceresit ETICS sistēmas ietvaros, lietojot 
EPS paneļus un minerālvates paneļus. Pārklājuma 
struktūra nodrošina ātru mitruma iztvaikošanu no virsmas 
un vienlaikus veido efektīvu aizsardzību pret virsmas 
slapjumu un mitrumu. Krāsā CT 48 izmantotā saistviela 
izraisa ūdens lāsošanas efektu, kad pārklājums ir 
samitrināts. CT 48 ir ļoti ieteicams lietot vēsturiskos 
objektos, uz renovētiem un porainiem apmetumiem, kā 
arī uz virsmām, kur nepieciešama estētiska kvalitāte un 
pārklājuma noturība. Fasādes, kas krāsotas ar CT 48, 
var mazgāt ar neliela spiediena ūdens mazgājamām 
iekārtām. Saules iedarbība uz fasādi izraisa bīstamas 
spriedzes, tādēļ tumšās krāsas jālieto tikai nelielos 
laukumos, piem., uz arhitektoniskajām detaļām.

Raksturojums:
• ražo vairāk nekā 200 krāsās
• izcila tvaiku caurlaidība
• īpaša noturība pret netīrumiem
• izturīga pret UV starojumu
• noturīga pret laika apstākļu iedarbību
• izturīga pret bioloģisko piesārņojumu
• viegli pielietojama

Iepakojums:
3,5 l un 15 l plastmasas konteineri

CT 44 Akrila krāsa

Ceresit Ceretherm sistēmas – informācija par produktiem
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CT 54 Silikātkrāsa

Ceresit CT 54 lieto fasāžu un interjeru (sienu un griestu) 
krāsošanā. To var klāt uz minerālām pamatnēm: betona, 
cementa apmetumiem, kaļķu-cementa apmetumiem un 
kaļķu apmetumiem. Ķīmisko reakciju rezultātā krāsa 
nesaraujami saistās ar pamatni. Ļoti ieteicams ar šo 
krāsu krāsot jaunus apmetumus, jo tā ļauj krāsošanas 
darbus sākt bez kavēšanās, bez jebkāda riska, ka 
svaiga pamatnes sārmainā reakcija varētu sabojāt 
krāsas pārklājumu. Šo krāsu var lietot, krāsojot Ceresit 
minerālos apmetumus CT 35 un CT 137, kā arī Ceresit 
silikāta apmetumus CT 72, CT 73 un Ceresit silikāta-
silikona apmetumus CT 174 un CT 175, kas klāti uz 
tradicionālām pamatnēm, tāpat Ceresit ETICS sistēmas 
ietvaros. Ņemot vērā, ka CT 54 nav uzliesmojoša un tai 
piemīt izcila tvaiku caurlaidība, to ieteicams lietot Ceresit 
Wool sistēmas gadījumā, kurā siltumizolācijas materiāli 
ir minerālvates paneļi. Saules iedarbība uz fasādi 
izraisa bīstamas spriedzes, tādēļ tumšās krāsas jālieto 
tikai nelielos laukumos, piem., uz arhitektoniskajām 
detaļām. To nevar lietot uz akrila krāsu pārklājumiem 
un tādiem krāsu pārklājumiem, kas nav minerālkrāsu 
pārklājumi. Šis produkts aizsargā pret bioloģisko 
piesārņojumu (sēnītēm, pelējumu un aļģēm).

Raksturojums:
• ražo vairāk nekā 200 krāsās
• noturīga pret laika apstākļu iedarbību
• matēta
• sārmaina
• izturīga pret bioloģisko piesārņojumu

Iepakojums:
3,5 l un 15 l plastmasas konteineri

Ceresit Ceretherm sistēmas – informācija par produktiem
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CT 49 Silix XD®  Nanosilikona krāsa

Ceresit CT 49 Silix XD® nanosilikona krāsas sastāvā ir 
īpaši izraudzīti modificēti silikona un polisiloksāna sveķi 
kopā ar īpašām pildvielām un pigmentiem. Pateicoties 
pārklājuma virsmas ārkārtīgi lielajam hidrofobumam, 
kāds panākts, izmantojot PTFE piedevas, ir vērojams 
„lāsošanas” efekts – ūdens un netīrumu iekļūšana 
pārklājumā ir ievērojami ierobežota. Neraugoties uz to, 
pārklājumam piemīt ļoti liela ūdens tvaiku caurlaidība. 
CT 49 Silix XD® palielina pārklātās virsmas estētisko 
efektu un izturību. CT 49 Silix XD® lieto ārpus telpām 
un telpās, jo īpaši tā ir ieteicama pārklāto laukumu 
aizsardzībai pret novecošanu (piem., skābā lietus 
iedarbību), bioloģisko piesārņojumu un gadījumos, kad 
nepieciešama liela noturība un izturība pret netīrumiem. 
To var klāt uz minerālām pamatnēm (betona, cementa 
apmetumiem, kaļķu-cementa apmetumiem un kaļķu 
apmetumiem), kas pirms tam nekad nav bijuši krāsoti.  
Šo krāsu var lietot, krāsojot Ceresit minerālos 
apmetumus CT 35 un CT 137, Ceresit akrila apmetumus 
CT 60, CT 63, CT 64, Ceresit silikāta apmetumus  
CT 72, CT 73, silikona apmetumus CT 74, CT 75, kā 
arī Ceresit silikāta-silikona apmetumus CT 174 un  
CT 175, kas veidoti uz tradicionālām pamatnēm, un 
Ceresit ETICS sistēmas ietvaros, lietojot EPS paneļus. 
CT 49 ir ļoti ieteicams lietot vēsturiskos objektos, 
uz renovētiem un porainiem apmetumiem, kā arī 
uz virsmām, kur nepieciešama estētiska kvalitāte 
un pārklājuma noturība. Pateicoties CT 49 plaisu 
pārklāšanas spējām, šis pārklājums ir ļoti ieteicams 
klāšanai uz minerāliem apmetumiem, kā arī uzstādot 
ETICS sistēmu, piemēram, novecojušas siltināšanas 
sistēmas renovēšanas procesā. Fasādes, kas krāsotas 
ar CT 49, var mazgāt ar neliela spiediena ūdens 
mazgājamām iekārtām. Saules iedarbība uz fasādi 
izraisa bīstamas spriedzes, tādēļ tumšās krāsas jālieto 
tikai nelielos laukumos, piem., uz arhitektoniskajām 
detaļām.

Raksturojums:
• neliela absorbcija
• liela tvaiku caurlaidība
•  pašattīroša (īpaša noturība pret 

netīrumiem)
•  liela noturība, pateicoties Silix XD® 

formulai
• nosedz plaisas pamatnē
•  ļoti izturīga pret UV starojuma un laika 

apstākļu iedarbību
• tiksotropa
•  piemērota lietošanai zonās, kas 

pakļautas bioloģiskam piesārņojumam 
(sēnītes, aļģes u. c.)

•  pieejama visā Ceresit Colours of 
Nature® krāsu paletē

Iepakojums:
15 l plastmasas konteineri

Ceresit Ceretherm sistēmas – informācija par produktiem
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WINTER piedevas

CT 280 dry WINTER
Lipšanu un žūšanu paātrinoša līmes javu piedeva zemas temperatūras 
apstākļos

CT 240 wet WINTER
Lipšanu un žūšanu paātrinoša apmetuma segumu un krāsas piedeva zemas 
temperatūras apstākļos

Piedeva plāna seguma akrila apmetumiem (CT 60, CT 
63, CT 64), silīcija-silikāta apmetumiem (CT 174, CT 
175), silīcija apmetumiem (CT 74, CT 75) un silikāta 
apmetumiem (CT 72, CT 73), gruntīm (CT 15, CT 16) 
un akrila krāsām (CT 42, CT 44), silīcija krāsām (CT 48, 
CT 49) un silikāta krāsām (CT 54). Piedeva paātrina 
Ceresit apmetumu un krāsu pielipšanu un žūšanu 
zemas temperatūras un liela gaisa mitruma apstākļos. 
Piedeva sniedz iespēju veikt darbus vēla rudens un agra 
pavasara periodos, kad temperatūra naktī pazeminās 
zem nulles. Ceresit produktu uzklāšanai jānotiek 
tad, kad gaisa un augsnes temperatūra ir virs nulles; 
temperatūras pazemināšanās zem nulles ir pieļaujama 
6–8 stundas pēc uzklāšanas pabeigšanas.

Raksturojums:
• ²sniedz iespēju veikt darbus zemā 

temperatūrā un lielā gaisa mitrumā
• ²viegli lietojama
• ²neitrāla pret citām materiālu īpašībām

Iepakojums:
100 ml  plastmasas tilpnes

Produkts ir paredzēts lietošanai kā piedeva, veicot 
darbus vēla rudens un agra pavasara periodos, kad 
temperatūra naktī pazeminās zem nulles. To lieto kā 
Ceresit minerālo līmju javu uz cementa bāzes un līmes 
un pastiprinošo javu (ZS, ZU, CT 83, CT 85, CT 87, 
CT 180, CT 190) piedevu, lai paātrinātu pielipšanu 
un žūšanu zemā temperatūrā un lielā gaisa mitrumā. 
Piedeva sniedz iespēju veikt darbus vēla rudens un agra 
pavasara periodos, kad temperatūra naktī pazeminās 
zem nulles. 
Ceresit produktu uzklāšanai jānotiek tad, kad gaisa 
un augsnes temperatūra ir virs nulles; temperatūras 
pazemināšanās zem nulles ir pieļaujama 6–8 stundas 
pēc uzklāšanas pabeigšanas. 

Raksturojums:
•  sniedz iespēju veikt darbus zemā 

temperatūrā un lielā gaisa mitrumā
•  viegli lietojama
•  neitrāla pret citām materiālu īpašībām

Iepakojums:
250 g plastmasas tilpnes
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VISAGE apmetumi un krāsas ar dabisku efektu

CT 710 VISAGE Dekoratīvais apmetums „Dabiskais akmens”

Ceresit CT 710 apmetumu lieto, lai iegūtu dekoratīvu 
apmetumu uz tradicionāliem apmetumiem, betona un 
ģipša virsmām un skaidu plāksnēm, sausu mūru (bez ja-
vas) blokiem u. c. Kā fasādes apmetums CT 710 ir viens 
no komponentiem, ko lieto Ceresit Ceretherm Visage 
sistēmā ārējo ēkas sienu siltumizolācijā (ETICS), strādājot 
ar putu polistirola paneļiem. Kā saistviela tiek lietoti caur-
spīdīgi sveķi, savukārt pildvielas ir īpaši izvēlētas dabiskā 
vai modificētā granīta vai kvarca pildvielu kombinācijas. 
Ceresit CT 710 ir paredzēts izsmidzināšanai. Uzklāša-
na mazos laukumos ir iespējama ar metāla rīvdēli. Pēc 
izžūšanas ir panākts dabiskā akmens raksts. Materiāla 
īpašības ļauj virsmā pārklāt nelielus skrāpējumus. Galīgo 
apmetumu raksturo ārkārtīgi liela noturība un izturība pret 
netīrumiem. CT 710 ir īpaši ieteicams vietās, kas pakļau-
tas intensīvam nodilumam un straujai netīrumu uzkrāšanai, 
piem., ēku virspamatos, ēku ieejās, koridoros, kāpņu 
telpās. Izteiktu tumšu krāsu gadījumā CT 710 kā fasādes 
slāņa lietojumam Ceresit Ceretherm ēku siltināšanas sis-
tēmā (ar putu polistirola paneļiem) jāaprobežojas, piem., 
ar virspamatu vai arhitektonisko detaļu apmešanu.

Raksturojums:
•  granīta vai smilšakmens imitācija  

daudzās krāsās
•  apmetums, kura sastāvā ir dabiskas 

un modificētas pildvielas, lai panāktu 
dabiska akmens efektu

• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību
• izturīgs pret beršanu
• viegli uzturēt tīru
•  piemērots uzklāšanai ar mehāniskām 

iekārtām
• var uzklāt ar trafaretiem
• gatavs lietošanai

Iepakojums:
20 kg plastmasas konteineri

Ceresit CT 720 apmetumu lieto, lai iegūtu plānkārtas  
apmetumu uz betona virsmām, tradicionāliem apme-
tumiem, ģipša virsmām, sausiem mūriem (bez javas), 
ģipša-šķiedru paneļiem u. c. Kā fasādes apmetums CT 
720 ir viens no komponentiem, ko lieto Ceresit Cere-
therm Visage sistēmā ārējo ēkas sienu siltumizolācijā 
(ETICS), strādājot ar putu polistirola paneļiem. CT 720 
apmetumu ražo baltā krāsā, gatavu pārkrāsošanai ar CT 
721 koka krāsas impregnēšanas līdzekli, kāds pieejams 
sešās krāsās.

Raksturojums:
•  gatavs koka faktūras modelēšanai ar 

veidnēm
• liela tvaiku caurlaidība
•  ļoti noturīgs un izturīgs pret laika  

apstākļu iedarbību
•  dabiski izturīgs pret sēnīšu, aļģu un 

pelējuma izplatību
• hidrofobs

Iepakojums:
25 kg maisi

CT 720 VISAGE dekoratīvais apmetums „Koksne”
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CT 60 VISAGE Akrila apmetums 0,5 mm

Ceresit CT 60 0,5 mm apmetumu lieto ēku fasāžu 
veidošanā, izmantojot trafaretus, kas imitē klinkera 
ķieģeļus vai dabiskos akmeņus. CT 60 0,5 mm 
apmetums kā fasādes apmetums ir viens no 
komponentiem, ko lieto Ceresit Ceretherm ārējo ēkas 
sienu siltumizolācijā (ETICS), strādājot ar putu polistirola 
paneļiem. Materiālu var lietot uz betona virsmām, 
tradicionāliem cementa apmetumiem, ģipša virsmām 
un skaidu plāksnēm, sausu mūru (bez javas) blokiem 
u. c. Izteiktu tumšu krāsu gadījumā, materiāla klāšanā 
uz siltumizolācijas sistēmām jāaprobežojas ar maziem 
laukumiem, piem., arhitektoniskajām detaļām. Ceresit  
CT 60 0,5 mm ir aizsargāts pret bioloģisko 
piesārņojumu, piem., sēnītēm, pelējumu vai aļģēm.

Raksturojums:
• ieteicams, izmantojot trafaretus
• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību
• maza absorbcija un liela elastība
•  izturīgs pret nodiluma izraisītiem 

bojājumiem
• tvaiku caurlaidīgs
•  BioProtect formula – izturīgs pret 

bioloģisko piesārņojumu (pelējumu, 
sēnītēm un aļģēm)

• krāsas stabilitāte
•  pieejams 12 Visage krāsās un pilnā 

Ceresit Colours of Nature® krāsu 
paletē

Iepakojums:
25 kg plastmasas konteineri

Ceresit CT 730 apmetumu lieto, lai iegūtu plānkārtas  
apmetumu uz betona virsmām, tradicionāliem 
apmetumiem, ģipša virsmām un skaidu plāksnēm, 
sausiem mūriem (bez javas) u. c. Kā fasādes 
apmetums CT 730 ir viens no komponentiem, ko lieto 
Ceresit Ceretherm Visage sistēmā ārējo ēkas sienu 
siltumizolācijā (ETICS), strādājot ar putu polistirola 
paneļiem. Īpaši ieteicams elementiem un detaļām, kas 
atrodas cilvēku pārvietošanās un evakuācijas ejās, 
gaiteņos un pazemes garāžās, noliktavu telpās u. c. 
Informatīvo un reklāmas zīmju vai arhitektonisko detaļu 
noformēšanai uz sienām. Apmetuma luminiscējošā 
efekta intensitāti nosaka esošais enerģijas avots un tā 
intensitāte, attiecīgi tas ir ierobežots laikā kā jebkurš 
līdzīgs luminiscējošais produkts. Ieteicams izmantot 
papildu apgaismojumu.

Raksturojums:
• luminiscējošs efekts (tumsā spīd)
• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību
• maza absorbcija un liela elastība
•  izturīgs pret nodiluma izraisītiem 

bojājumiem

Iepakojums:
25 kg plastmasas konteineri

CT 730 VISAGE Dekoratīvais apmetums „Luminiscence”
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CT 721 VISAGE Krāsojošais impregnāts  „Koksne”

Ceresit CT 721 impregnēšanas līdzekli lieto dekoratīvā 
slāņa apdarē ar dabiskā koka krāsām uz Ceresit CT 
720 VISAGE koka apmetuma virsmas, plānu slāņu 
minerāliem apmetumiem, tradicionāliem apmetumiem, 
betona un ģipša virsmām. CT 721 impregnēšanas 
līdzeklis ir viens no komponentiem, ko lieto Ceresit 
Ceretherm Visage ārējo ēkas sienu siltumizolācijas 
(ETICS) sistēmā, strādājot ar putu polistirola paneļiem. 
Materiālu var izsmidzināt vai uzklāt ar otu, rullīti vai sūkli. 
Impregnēšanas līdzekli raksturo ārkārtēja liela noturība 
un izturība pret netīrumiem.

Raksturojums:
• pieejams sešās dabiska koka krāsās
• noturīgs pret laika apstākļu iedarbību
•  ārkārtīgi noturīgs un izturīgs pret 

netīrumiem
• hidrofobs
• liela krāsas stabilitāte
• gatavs pielietošanai

Iepakojums:
4 l plastmasas konteineri

Pretpielipšanas līdzeklis CT 722 jāklāj uz silikona 
matrices, lai nepieļautu matrices pielipšanu pie Ceresit 
CT 720 VISAGE apmetuma koka faktūras modelēšanas 
laikā.

Raksturojums:
•  pretpielipšanas līdzeklis, ko klāj 

uz silikona matrices koka faktūras 
modelēšanas laikā

• viegli lietojams
• gatavs lietošanai

Iepakojums:
5 l plastmasas kannas

CT 722 VISAGE Pretpielipšanas līdzeklis
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CT 740 VISAGE   Dekoratīvā krāsa „Metallic”

Ceresit CT 740 krāsa ir paredzēta fasāžu, betona 
konstrukciju un interjeru aizsardzībai. To var klāt uz 
minerālām virsmām (betona, cementa apmetumiem, 
cementa-kaļķu apmetumiem un kaļķu apmetumiem). To 
var lietot, lai krāsotu minerālos, akrila un silikona Ceresit 
apmetumus, kas uzklāti uz tradicionālām virsmām un 
iekļauti Ceresit Ceretherm ēku ārējo sienu siltumizolācijas 
(ETICS) sistēmās, strādājot ar putu polistirola paneļiem. 
Fasādēm, kas pārklātas ar CT 740 krāsu, tiek piešķirts 
metālisks efekts. Šī krāsa ir īpaši ieteicama nelieliem 
laukumiem un arhitektoniskajām detaļām.

Raksturojums:
• maza absorbcija
• noturīga pret laika apstākļu iedarbību
• pieejama trīs krāsās

Iepakojums:
4 l plastmasas konteineri

Ceresit CT 750 laku lieto dekoratīvu slāņu veidošanā 
uz plānkārtas apmetumiem, tradicionāliem apmetumiem, 
betona un ģipša virsmām. CT 750 laka ir viens no 
komponentiem, ko lieto Ceresit Ceretherm Visage ārējo 
ēkas sienu siltumizolācijas (ETICS) sistēmā, strādājot 
ar putu polistirola paneļiem. Materiāls ir paredzēts 
uzklāšanai ar rullīti, otu, sūkli vai izsmidzinot. Šī laka ir 
īpaši ieteicama nelieliem laukumiem un arhitektoniskajām 
detaļām.

Raksturojums:
• pieejama divās krāsās
•  lāsmojošas krāsu maiņas spīdums 

atkarībā no gaismas krišanas leņķa
• gatava pielietošanai
• noturīga pret laika apstākļu iedarbību

Iepakojums:
2 l plastmasas konteineri

CT 750 VISAGE Dekoratīvā laka „Opāls”

Ceresit Ceretherm sistēmas – informācija par produktiem



113

Impregnēšanas līdzekļi, pretsēnīšu līdzekļi un citi materiāli

CT 13 Silikona impregnāts fasādēm

Klinkera un apšuvumu māla ķieģeļu, minerālu ārējo 
virsmu apmetumu, krāsojuma un jumta dakstiņu 
impregnēšanai. Ūdens atgrūšanas efekta radīšanai 
uz absorbējošām, sārmainām virsmām, piem., betona, 
šķiedru cementa, silikātķieģeļu mūra, svaigiem 
apmetumiem un tikko šuvotiem salaidumiem. Fasāžu 
aizsardzībai pret spēcīga lietus un gaisa nestu agresīvu 
vielu iespiešanos. Pelējuma, sala postījumu un miltrasas 
un sūnu veidošanās novēršanai. Drošai, ūdeni atgrūdošai 
impregnācijai pat ar esošām sīkām virsmas plaisām 
(līdz 0,2 mm platām). CT 13 ir ideāli piemērots balkonu 
un iekšpagalmu blīvēšanai. To var lietot flīžu, betona, 
apmetuma un dabisko akmeņu impregnēšanā, ja šie 
materiāli nemaina krāsu. Tas ir piemērots arī ūdeni 
atgrūdošu virsmu veidošanai uz porainām flīzēm, 
salaidumiem un plaisām. Līdzeklis kalpo kā caurspīdīga, 
papildu vai secīga flīžu salaidumu impregnācija pirtīs un 
dušu telpās. CT 13 var nodrošināt pagaidu aizsardzību 
vietās, kurām nepieciešams remonts (piem., nolobījies 
glazējums). Nelietot uz sintētisko sveķu apmetumiem un 
fasādes krāsām uz dispersijas bāzes.

Raksturojums:
• nesatur šķīdinātājus
• nelaiž cauri lietus ūdeni
• izturīgs pret sārmiem
• pieļauj difūziju
• dziļi iespiežas
• noblīvē salaidumus

Iepakojums:
10 l plastmasas kannas

Sēnīšu, ķērpju un sūnu noņemšanai.
Mikroorganismu, baktēriju u. c. iznīcināšanai.
Pielietošanai telpās un ārpus tām.

Raksturojums:
• nesatur smagos metālus
• šķīst ūdenī
• neatstāj plankumus
• var pārkrāsot
• pieļauj kapilāru darbību

Iepakojums:
1 l plastmasas konteineri,  
0,5 l plastmasas konteineri ar 
pulverizatoru

CT 99 Pretsēnīšu līdzeklis
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CT 29 Rupjgraudaina minerāla špaktele

Špaktelēšanas javu Ceresit CT 29 galvenokārt lieto 
cementa-kaļķu apmetumu labošanai ēku iekšpusē un 
ārpusē. To var izmantot, lai aizpildītu dziļus izdrupumus 
(piem., rievas pēc instalācijas darbu veikšanas), kā arī 
lai izlīdzinātu apmetuma virsmu. CT 29 īpašības dod 
iespēju uzklāt uz sienām un giestiem 1-10 mm biezu 
izlīdzinājuma kārtu, kas pilnībā pārklāj grubuļainas un  
nelīdzenas vietas no blokiem būvētām sienām, kā arī  
cementa apmetuma un cementa-kaļķa apmetuma 
sienām. Pateicoties labajām saķeres īpašībām, šo 
materiālu var lietot, klājot vienkārtas apmetumu uz 
betona pamatnēm (monolītbetona un saliekamā betona), 
kā arī uz līdzenām sienām. CT 29 ir paredzēts arī 
minerālo pamatņu izlīdzināšanai pirms keramikas flīžu 
un termoizolācijas paneļu uzstādīšanas, tradicionāliem 
apmetumiem un nelieliem mūrējumiem. Ja apmetums tiek 
klāts vairākās kārtās, to biezums var sasniegt līdz par  
50 mm.

Raksturojums:
•  1–10 mm (līdz 50 mm, klājot vairākās 

kārtās) kārtas uzklāšanai 
•  tvaiku caurlaidīga
• noturīga pret laika apstākļu iedarbību
• laba liptspēja 
• pastiprināta ar mikrošķiedrām
• viegli uzklājama

Iepakojums:
25 kg un 5 kg maisi
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Poliuretāna blīvētājs CS 29

Ceresit CS 29 ir vienkomponenta poliuretāna blīvētājs. 
Tas nodrošina blīvējumu pretestību pret dažādu laika 
apstākļu iedarbību. Šis produkts ir daļa no Ceresit 
sistēmu risinājumiem.

CS 29 ir ideāli piemērots šādiem darbiem:
• salaidumu blīvēšana un aizpildīšana ēkās;
•  terasēs un balkonos un sienu siltumizolācijā (piem., 

izplešanās šuvēs salaiduma vietās ēkās);
•  rūpniecisko tvertņu, paliktņu, tvertņu, rūpniecisko grīdu 

un grīdu daudzstāvu garāžās blīvēšana;
•  salaidumu virsmas, autostāvvietu virsmu, jumta 

elementu blīvēšana;
•  savienojumu blīvēšana tehnoloģisko cauruļvadu 

krustojumos;
•  ārējas un iekšējas blīves betonā, kokā, tēraudā, 

alumīnijā, cinkā, flīzēs un PVC;
• jaunbūvētu ēku salaidumu blīvēšana;
•  koka, metāla, alumīnija vai PVC logu rāmju un durvju 

rāmju blīvēšana salaidumos ar sienu un apmetumu;
• priekškara veida sienu salaidumu blīvēšana;
•  spraugu, plaisu, ēkās esošo spraugu aizpildīšana, it 

īpaši pirms krāsošanas un apmešanas.

Ceresit CS 29 nedrīkst lietot darbā, kas saistīts ar logu 
stiklošanu vai ielikšanu, kā arī PE, PP un bitumena virsmu 
savienojumos. Nedrīkst lietot spoguļu uzstādīšanā un 
montāžā.

Raksturojums:
•  izcila liptspēja pie daudziem 

materiāliem (arī mitriem)
• ļoti elastīgs
• ūdensizturīgs
• izturīgs pret UV starojumu
•  pastāvīga elastība, arī zemā 

temperatūrā
•  izturīgs pret sālsūdeni, vājām skābēm 

un kaļķiem
•  izturīgs pret dažādiem naftas 

produktiem
• var pārkrāsot
• viegli lietojams

Iepakojums:
300 ml metāla kārtridži (visas krāsas)
600 ml alumīnija tūbas  (pieejama tikai 
pelēkā krāsā)
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CT 97 Akrils apmetumiem

Ceresit CT 97 ir speciāls akrila blīvēšanas līdzeklis, kas 
pildvielu smalko daļiņu dēļ pēc nožūšanas atgādina 
apmetuma faktūru. Šis produkts ir Ceresit Ceretherm 
Repair sistēmas komponents, ko lieto, lai salabotu 
bojātu un ieplaisājušu fasādi, kas izveidota ar ETICS 
tehnoloģiju. To var lietot, lai aizpildītu ārējas un iekšējas 
plaisas un skrāpējumus siltumizolācijas sistēmās, kā 
arī visos minerālu strukturālajos materiālos un raupjās 
faktūrās.

Raksturojums:
• plaisu labošanai fasādē
• piemērots pārkrāsošanai
• izcili pielīp pie minerāliem materiāliem
• ūdensizturīgs
• izturīgs pret UV starojumu
•  pastāvīgi elastīgs, arī zemā 

temperatūrā
• viegli pielietojams

Iepakojums:
300 ml plastmasas kārtridžs

Ceresit CT 98 nodrošina ļoti netīru fasāžu notīrīšanu un 
attaukošanu ēkās, kas veidotas ar ETICS tehnoloģiju 
un apmestas ar minerālajiem, akrila, silikāta, silikona 
un silikāta-silikona plānkārtas apmetumiem tradicionālā 
tehnoloģijā – piem., ar cementa un kaļķu apmetumiem, 
fasādes, ko veido dabiskais akmens, mākslīgi akmeņi 
vai kas apdarinātas ar keramikas pārklājumu, un 
fasādes, kas veidotas no stikla un alumīnija. Šis produkts 
ir Ceresit Ceretherm Repair sistēmas komponents. Pēc 
fasādes nomazgāšanas ar koncentrātu, virsmas atkal 
var atjaunot, pārkrāsojot ar Ceresit krāsām. To var lietot 
arī, lai notīrītu un attaukotu piesārņotas minerālu grīdas 
un pēc tam klātu ar secīgiem grīdas seguma slāņiem. 
Koncentrāts notīra motoreļļu, sausus netīrumus, uz 
autoceļiem kaisītu sāli, kvēpus un vieglos ogļūdeņražus. 
To var lietot arī stikla un plastmasas tīrīšanā. Koncentrāts 
paredzēts lietošanai telpās un ārpus tām.

Raksturojums:
• efektīvi notīra no fasādes netīrumus
• izcila veiktspēja
• pielietošanai telpās un ārpus tām
• nesatur kodīgas vielas
• noņem netīrumus, eļļas, ziežvielas

Iepakojums:
5 l plastmasas kannas

CT 98 Koncentrāts netīrumu notīrīšanai
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