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SATURS
1. IzSTRādājUmI flīzēšAnAI Un šUvošAnAI

CM 11 Comfort PLUS   Universāla flīžu līmjava 3
CM 12 Elastic PLUS  Flīžu līmjava ar paaugstinātu elastību 3
CM 12 Elastic White PLUS  Elastīga flīžu līmjava akmens flīžu  3
CM 16 FLEXIBLE  Elastīga flīžu līme 3
CM 17 SuperFlexible Ļoti elastīga flīžu līmjava 4
CM 17 Stop Dust   Ļoti elastīga, putekļus neradoša flīžu līmjava 4
CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE Super elastīga flīžu līme liela 

izmēra flīzēm 4
CM 29 Multi Express Ātri sacietējoša flīžu līme 4
CM 14 EXpress ELASTIC UNIVERSAL  Ātri cietējoša flīžu līme 5
CM 90 EASYFLEX PLUS 5
EASY FIX Lietošanai gatava flīžu līme keramikas flīžu likšanai 5
CM 77 Ultra Flex Lietošanai gatava ķimikāliju noturīga  

vienkomponenta līme 5
CE 33 COMFORT  Šaurā šuve 6
CE 35 SUPER  Platā šuve  6
CE 40 PREMIUM FLEX FUGA  Elastīga šuve 6
CE 43 Grand‘Elit  Īpaši izturīga un elastīga šuve 6
CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL 7
CE 89 ULTRAEPOXY PREMIUM 7
CE 51 EPOXY CLEAN 7
CS 25 SILICOFLEXX  Ļoti kvalitatīvs silikons sanitārtehniskajām ierīcēm 7
CS 125 Express Superātras iedarbības sanitārais silikons 8
FT 101 SEAL-BON-FILL 8
CT 10 Silikona impregnāts šuvēm un plāksnītēm  8
2. HIdRoIzolācIjAS līdzekļI

BT 18 Izolējoša bituma membrāna 10
BT 21 Izolējošā membrāna 10
BT 26 Gruntējoša bituma-kaučuka emulsija 10
CO 81 Šķidrums injekcijai mitrās sienās 10
CP 41 Bituma emulsija 11
CP 43 XPRESS Elastīga bituma masa 11
CR 61 Atjaunojošs apmetums pamatnēm 11
CR 62 Īpašs atjaunojošais apmetums 11
CR 64 Plānkārtas špaktelēšanas java 12
CR 65 Ūdensnecaurlaidīga java 12
CR 90 Crystaliser   Kristalizējoša blīvējošā java 12
CR 166 Elastīga blīvējoša java 12
CL 50 EXPRESS 2-K  Hidroizolējoša divkomponentu membrāna 13
CL 51 EXPRESS 1-K Elastīga vienkomponenta hidroizolācijas membrāna 13
CL 152 Blīvējošā lente ar elastīgu starpslāni 13
CL 69 ULTRA-TIGHT Hidroizolējoša un atdalāma membrāna 13
CL 83, CL 86, CL 87, CL 89    Blīvējošo lenšu komplekts ar  

uzlabotu ķīmisko izturību 14
CL 252 Hidroizolācijas armējošais audums 14
CL 525 Notekas stiprinājums 14
3. IzSTRādājUmI fASādēm – līmjAvAS

    Līmjavas
CT 180 MW STRONG FIX Līmēšanas java minerālvatei 16
CT 190 MW FLEX Līmēšanas un armēšanas java minerālvatei 16
CT 190 MW FLEX ZIEMA Līmēšanas un armēšanas java minerālvatei 16
CT 80 Līmēšanas un armēšanas java minerālvatei 16
CT 83 STRONG FIX Līmēšanas java putu polistirolam (EPS) 17
CT 84 EXPRESS Poliuretāna līme putu polistirolam 17
CT 85 FLEX Līmēšanas un armēšanas java putu polistirolam (EPS) 17
CT 85 FLEX ZIEMA Līmēšanas un armēšanas java putu polistirolam 

(EPS) 17
CT 87 WHITE FLEXIBLE Balta līmēšanas un armēšanas java putu 

polistirolam EPS un minerālvatei 18

CT 100 Impactum Elastīga vienkomponenta dispersijas līme 
stiegrojošs slānis 18

CT 327 Stiegrojošs stikla šķiedras siets 18
ZS Līmēšanas java putu polistirolam 18
ZU Līmēšanas un armēšanas java putu polistirolam 19
     APMETUMI
CT 137 MINERAL DRY Minerālais apmetums ar „akmentiņu” faktūru 19
CT 60 ACRYLIC ELASTIC Akrila apmetums ar „akmentiņu” faktūru 19
CT 64 ACRYLIC ELASTIC Akrila apmetums ar „ķirmjveida” faktūru 19

CT 72 SILICATE AERO Silikāta apmetums ar „akmentiņu” faktūru 20
CT 73 SILICATE AERO Silikātapmetums ar „ķirmjveida” faktūru 20
CT 74 SILICONE SELF CLEAN Silikona apmetums ar „akmentiņu” 

faktūru 20
CT 75 SILICONE SELF CLEAN Silikona apmetums ar „ķirmjveida” 

faktūru 20
CT 174 SILICATE-SILICONE AQUASTATIC Silikātu-silikona apmetums 

ar „akmentiņu” faktūru 21
CT 174 Machine Silikātu-silikona apmetums ar „akmentiņu” faktūru 21
CT 175 SILICATE-SILICONE AQUASTATIC Silikātu-silikona apmetums 

ar “ķirmjveida” faktūru 21
CT 79 ELASTOMERIC IMPACTUM Elastomērisks apmetums 

„akmentiņu” faktūra 21
CT 77 Mozaīkveida apmetums 22
    Krāsas
CT 15 Gruntskrāsa 22
CT 16 QUARTZ CONTACT Gruntskrāsa 22
CT 42 ACRYLIC ELASTIC Akrila krāsa 22
CT 48 SILICONE SELF CLEAN Silikona krāsa 23
CT 49 NANO SILICONE RENO  Nano silikona krāsa 23
CT 54 SILICATE AERO Silikāta krāsa 23
CT 240 wet Winter Lipšanu un žūšanu paātrinoša apmetuma segumu 

un krāsas piedeva zemas temperatūras apstākļos 23

CT 280 dry Winter Lipšanu un žūšanu paātrinoša līmes javu piedeva 
zemas temperatūras apstākļos 23

4.  IzSTRādājUmI gRīdU lIešAnAI Un RenovācIjAI

CN 69 NIVEL EXTRA Pašizlīdzinoša java grīdām 24
CN 70 UNIPLAN  Pašizlīdzinoša java grīdām 24
CN 71 SUPERFINE Pašizlīdzinoša špaktele špaktelēšanai un 

izlīdzināšanai 24
CN 72 Pašizlīdzinoša java grīdām 24
CN 75 Fiber Plan Maināmas konsistences java 25
CN 76 EXTRAHART Pašizlīdzinoša java grīdām 25
CN 80 Ātri sacietējoša java grīdām 25
CN 83 Ātri cietējoša java grīdu labošanai  25
CN 87 Ātri cietējoša java grīdas pamatņu veidošanai 26
RS 88 Ātrā remonta java 26
CF 37 Epoksīda grīdas klājums 26
CF 39 Epoksīda saistviela 26
CF 42 Epoksīda gruntējums 27
CF 43 Epoksīda krāsa 27
5. monTāžAS jAvAS
CX 5 EXPRESS Montāžas cements 28
CX 10 Universāla ātras iedarbības poliuretāna līme 28
CX 15 STRONG Montāžas java 28
CX 20 COMFORT Montāžas un remonta java 28
CD 24 Špakteļmasa betona špaktelēšanai 29
CD 25 Smalkgraudaina java betona labošanai 29
CD 26 Rupjgraudaina java betona labošanai 29
CD 30 Vienkomponenta minerālā pretkorozijas kontaktjava „2 in 1” 29

6. jAvAS mūRēšAnAI Un vIRSmU IzlīdzInāšAnAI

CT 29 Fasādes špaktele (TT) 30
CT 32 Java klinkeram 30
CT 34 MINERAL DRY Plānkārtas līdzinātājs fasādēm, balts 30
IN 35 START+FINISH 2in1  Pamatnes špaktele 30
IN 45 SUPER FINISH  Apdares špaktel 31
IN 46 PREMIUM FINISH  Smalkā apdares špaktele 31
ZB BETON Premium  Sausā betona java 31
ZKP Universālā apmetuma java 31
ZM Universālā mūrjava 31 
7. PAlīglīdzekļI Un gRUnTIS
CN 94 CONCENTRATE  Īpašā grunts – koncentrāts 32
CT 17 PROFI TIEFGRUNT Dziļi iesūcoša grunts 32
CT 17 TRANSPARENT Caurspīdīgs dziļas iesūkšanās grunts 32
R 766 Ātras iedarbības grunts 32
CT 19 SUPERGRIP Spēcīga kontaktgrunts 32
CC 81 Kontaktemulsija 33
CT 9 Hidrofobizators 33
CT 98 Koncentrāts netīrumu noņemšanai 33
CT 99 Pretsēnīšu līdzeklis 33
 Tabulas                                                                34–35
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 f  keramikas un akmens masas flīžu  
līmēšanai iekšdarbos un āra darbos
 f vienkārši sajaucama un uzklājama
 f ūdensizturīga un salizturīga
 f  piemērota flīžu līmēšanai pie grīdām  
un sienām
 f  patēriņš: špakteļlāpstiņa ar 6 mm  
zobojumu – 2,7 kg/m2

 f šuvošana pēc 48 stundām
 f iepakojums: 5 kg un 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

 f ar šķiedrām pastiprināta 
 f ūdensizturīga un aukstumizturīga
 f  piemērota flīžu līmēšanai pie grīdām 
un sienām
 f  lietošanai pastāvīgi mitrās un ar grīdas 
apsildi aprīkotās telpās
 f  ekonomiska – patēriņš: špakteļlāpstiņa 
ar 6 mm zobojumu – 2,0 kg/m2

 f šuvošana pēc 48 stundām
 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

 f ar šķiedrām pastiprināta 
 f balta
 f  speciāli marmora, stikla mozaīkas un  
rupjkristālisko iežu līmēšanai
 f šuvošana pēc 16 stundām
 f ūdensizturīga un aukstumizturīga
 f  patēriņš: špakteļlāpstiņa ar 4 mm  
zobojumu – 1,7 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

 f ieteicama visu veidu plātnēm
 f deformācijas klase S1
 f lieliska iestrāde zem flīzes
 f  konsistenci ir iespējams pielāgot pēc 
vajadzības
 f  balkoniem, terasēm, flīzējot uz vecām 
flīzēm
 f  ekonomiska – patēriņš: špakteļlāpstiņa ar 
6 mm zobojumu – 2,1 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

CM 12 ElastiC PlUs
flīžu līmjava ar paaugstinātu elastību

Līmjava Ceresit CM 11 ir paredzēta keramikas 
(glazētu, terakotas), cementa un akmens (izņemot 
marmora) flīžu līmēšanai pie deformācijām nepakļau-
tām pamatnēm, piem., parasta un šuves nesaturoša 
betona, cementa apmetuma un kaļķotām cementa 
pamatnēm. Klinkera flīžu gadījumā lietot tikai iekštel-
pās. Līmjavu var izmantot gan iekšdarbos , gan āra 
darbos. Javai ir pievienotas speciālas ķīmiskas pie-
devas, kas neļauj flīzēm noslīdēt, tādējādi nodrošinot 
stabilu un ērtu uzstādīšanu.

Līmjava CM 12 ir paredzēta keramikas flīžu, cementa 
un akmens flīžu (izņ. marmora) un akmens masas flīžu 
uzstādīšanai gan iekšdarboss, gan āra darbos. Ar līm-
javu flīzes var piestiprināt pie ģipša šķiedras un ģipš-
kartona plātnēm (biezums ≥ 12,5 mm, stiprinājuma 
vietas ik pēc ≤ 60 cm atbilstoši flīžu izgatavotāja ietei-
kumiem), ģipša, anhidrīta un gāzbetona pamatnēm, 
kā arī Ceresit elastīgajiem blīvējuma materiāliem  
CL 50, CL 51 un CR 166. Javai ir pievienotas spe-
ciālas ķīmiskas piedevas, kas neļauj flīzēm noslīdēt, 
tādējādi nodrošinot stabilu un ērtu uzstādīšanu.

Līmjava ir paredzēta marmora, gaišā kaļķakmens un 
citu rupjkristālisko iežu flīžu, stikla mozaīku un kerami-
kas flīžu uzstādīšanai uz deformācijai pakļautām un 
stabilām pamatnēm (piemēram, betona, tradicionālā 
apmetuma, ģipškartona, hidroizolācijas un apsildā-
mām grīdām). Baltā krāsa nodrošina to, ka līmjava 
nespīd cauri dabiskajam akmenim un stikla mozaīkai. 
CM 12 Elastic White var izmantot dekoratīvo orna-
mentu piestiprināšanai arhitektūras pieminekļos un sak-
rālajās būvēs, tāpat mozaīku piestiprināšanai periodis-
ki vai pastāvīgi mitrās telpās. Javai ir pievienotas spe-
ciālas ķīmiskas piedevas, kas neļauj flīzēm noslīdēt, 
tādējādi nodrošinot stabilu un ērtu uzstādīšanu.

Flīžu līme CM 16 paredzēta akmens masas, keramikas u.c. 
tipa flīžu, cementa un akmens flīžu (izņ. marmoru) stiprinā-
šanai pie deformācijai pakļautām virsmām. Atbilst standarta 
EN 12004:2008 prasībām elastīgām flīžu līmēm C2 T S1.  
Piemērota pielietošanai uz šādām pamatnēm: betons, 
(vecāks par 3 mēnešiem), parastais apmetums un lietas 
cementa virsmas (vismaz 28 dienas vecas). Flīžu līmes īpa-
šības nodrošina elastīgu savienojumu un izkliedē spiediena 
spriedzi starp pamatni un flīzi. CM 16 iesaka pielietot flīžu 
stiprināšanai pie apsildāmām virsmām, fasādēm, balkoniem 
un terasēm. Pateicoties augstai adhēzijai, flīžu līmi var pie-
lietot arī tad, ja stiprināmo flīžu mitruma saturs ir <3% (piem., 
klinkera flīzēm) vai, ja flīzes jālīmē uz sarežģītām pamatnēm: 
vecā flīžu slāņa, stabila krāsas slāņa ar labu adhēziju, ģipša 
grīdām, anhidrītcementa un gāzbetona. Piemērota arī liel 
izmēra flīžu (sānu garums <80cm) stiprināšanai.

CM 12 ElastiC WhitE PlUs
elastīga flīžu līmjava akmens flīžu 

CM 16 FlEXiBlE
elastīga flīžu līme

C2 TE

C2 TE

CM 11 CoMFort PlUs
Universāla flīžu līmjava
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CT 72 SILICATE AERO Silikāta apmetums ar „akmentiņu” faktūru 20
CT 73 SILICATE AERO Silikātapmetums ar „ķirmjveida” faktūru 20
CT 74 SILICONE SELF CLEAN Silikona apmetums ar „akmentiņu” 

faktūru 20
CT 75 SILICONE SELF CLEAN Silikona apmetums ar „ķirmjveida” 

faktūru 20
CT 174 SILICATE-SILICONE AQUASTATIC Silikātu-silikona apmetums 

ar „akmentiņu” faktūru 21
CT 174 Machine Silikātu-silikona apmetums ar „akmentiņu” faktūru 21
CT 175 SILICATE-SILICONE AQUASTATIC Silikātu-silikona apmetums 

ar “ķirmjveida” faktūru 21
CT 79 ELASTOMERIC IMPACTUM Elastomērisks apmetums 

„akmentiņu” faktūra 21
CT 77 Mozaīkveida apmetums 22
    Krāsas
CT 15 Gruntskrāsa 22
CT 16 QUARTZ CONTACT Gruntskrāsa 22
CT 42 ACRYLIC ELASTIC Akrila krāsa 22
CT 48 SILICONE SELF CLEAN Silikona krāsa 23
CT 49 NANO SILICONE RENO  Nano silikona krāsa 23
CT 54 SILICATE AERO Silikāta krāsa 23
CT 240 wet Winter Lipšanu un žūšanu paātrinoša apmetuma segumu 

un krāsas piedeva zemas temperatūras apstākļos 23

CT 280 dry Winter Lipšanu un žūšanu paātrinoša līmes javu piedeva 
zemas temperatūras apstākļos 23

4.  IzSTRādājUmI gRīdU lIešAnAI Un RenovācIjAI

CN 69 NIVEL EXTRA Pašizlīdzinoša java grīdām 24
CN 70 UNIPLAN  Pašizlīdzinoša java grīdām 24
CN 71 SUPERFINE Pašizlīdzinoša špaktele špaktelēšanai un 

izlīdzināšanai 24
CN 72 Pašizlīdzinoša java grīdām 24
CN 75 Fiber Plan Maināmas konsistences java 25
CN 76 EXTRAHART Pašizlīdzinoša java grīdām 25
CN 80 Ātri sacietējoša java grīdām 25
CN 83 Ātri cietējoša java grīdu labošanai  25
CN 87 Ātri cietējoša java grīdas pamatņu veidošanai 26
RS 88 Ātrā remonta java 26
CF 37 Epoksīda grīdas klājums 26
CF 39 Epoksīda saistviela 26
CF 42 Epoksīda gruntējums 27
CF 43 Epoksīda krāsa 27
5. monTāžAS jAvAS
CX 5 EXPRESS Montāžas cements 28
CX 10 Universāla ātras iedarbības poliuretāna līme 28
CX 15 STRONG Montāžas java 28
CX 20 COMFORT Montāžas un remonta java 28
CD 24 Špakteļmasa betona špaktelēšanai 29
CD 25 Smalkgraudaina java betona labošanai 29
CD 26 Rupjgraudaina java betona labošanai 29
CD 30 Vienkomponenta minerālā pretkorozijas kontaktjava „2 in 1” 29

6. jAvAS mūRēšAnAI Un vIRSmU IzlīdzInāšAnAI

CT 29 Fasādes špaktele (TT) 30
CT 32 Java klinkeram 30
CT 34 MINERAL DRY Plānkārtas līdzinātājs fasādēm, balts 30
IN 35 START+FINISH 2in1  Pamatnes špaktele 30
IN 45 SUPER FINISH  Apdares špaktel 31
IN 46 PREMIUM FINISH  Smalkā apdares špaktele 31
ZB BETON Premium  Sausā betona java 31
ZKP Universālā apmetuma java 31
ZM Universālā mūrjava 31 
7. PAlīglīdzekļI Un gRUnTIS
CN 94 CONCENTRATE  Īpašā grunts – koncentrāts 32
CT 17 PROFI TIEFGRUNT Dziļi iesūcoša grunts 32
CT 17 TRANSPARENT Caurspīdīgs dziļas iesūkšanās grunts 32
R 766 Ātras iedarbības grunts 32
CT 19 SUPERGRIP Spēcīga kontaktgrunts 32
CC 81 Kontaktemulsija 33
CT 9 Hidrofobizators 33
CT 98 Koncentrāts netīrumu noņemšanai 33
CT 99 Pretsēnīšu līdzeklis 33
 Tabulas                                                                34–35
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CM 17 sUPEr FlEXiBlE
ļoti elastīga flīžu līmjava

CM 17 stoP DUst
ļoti elastīga, putekļus neradoša
flīžu līmjava

CM 22 MEGa ForMat FlEXiBlE
Super elastīga flīžu līme liela izmēra flīzēm

CM 29  MUlti EXPrEss
ātri sacietējoša flīžu līme

 f ar šķiedrām pastiprināta
 f  tinka ypač didelėms plytelėms (didesnėms 
nei 1 m²) kloti 
 f labai elastingi – S1 klasės
 f labai paprastai paruošiami ir naudojami
 f  skirti balkonams, terasoms, šildomosioms 
grindims
 f šuvošana pēc 24 stundām
 f  patēriņš: špakteļlāpstiņa ar 8 mm  
zobojumu - 2,7 kg/m2

 f iepakojums: 20 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

 f izturīga pret staigāšanu pēc 3 stundām
 f šuves var piepildīt jau pēc 4 stundām
 f  aizpilda līdz 8 mm dziļus pamatnes  
nelīdzenumus
 f saderīga ar grīdas apkuri
 f saderīga ar hidroizolāciju
 f  patēriņš: špakteļlāpstiņa ar 6 mm  
zobojumu - 2,3 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

 f  nerada putekļus samaisīšanas, izliešanas 
vai pārvadāšanas laikā
 f  piemērota problemātiskām un ļoti 
kustīgām virsmām
 f  piemērota arī ļoti lielu flīžu (virs 1 m)  
piestiprināšanai
 f lietošanai iekšdarbos un āra darbos
 f šuvošana pēc 24 stundām
 f  patēriņš: špakteļlāpstiņa ar 6 mm  
zobojumu – 1,8 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CM 22 līmjava paredzēta liela izmēra gresa plāk-
snīšu un citu veidu keramikas flīžu, cementa un akmens izstrā-
dājumu (izņemot marmoru) stiprināšanai uz deformējamām 
pamatnēm. Ieteicama flīžu stiprināšanai uz apsildāmajām 
grīdām, fasādēm, terasēm un balkoniem, kā arī peldbasei-
nos un tehnoloģiskajās ūdens tvertnēs. Piemērota arī kerami-
kas un akmens (izņemot marmoru) flīžu stiprināšanai zonās, 
kas pakļautas intensīvai kustībai un noteiktām slodzēm, pie-
mēram, satiksmes ceļi, skolas, pašapkalpošanās universālvei-
kali, veikali u. c. CM 22 ir piemērota tādām pamatnēm kā 
esošās flīzes, stingri un ļoti labo pielipuši pārklājumi, ģipsis, 
anhidrīts (tikai telpās) un arī ļoti liela formāta (lielāka par  
1 m2) gresa plākšņu stiprināšanai.

Flīžu līme Ceresit CM 29 Multi Express ir paredzēta kerami-
kas (glazētu, terakotas, klinkera), cementa un akmens plātņu 
(izņ. marmora) piestiprināšanai pie betona (vecāka par  
3 mēnešiem), lietām cementa pamatnēm (vecākām par 28 
dienām), cementa un kaļķa - cementa apmetuma (vecāka 
par 28 dienām), ģipškartona, skaidu un OSB plātnēm  
(biezums ≥ 22 mm), kā arī apsildāmajām grīdām. To var 
izmantot uz ēku iekšējo un ārējo virsmu deformācijai nepa-
kļautām pamatnēm.

Pateicoties novatoriskajam saturam, CM 17 Stop Dust lieša-
nas un sajaukšanas laikā ar mikseri nerada putekļus, kas ļauj 
strādāt tīrā un veselībai nekaitīgā vidē, kā arī veikt flīzēšanas 
darbus vietās, kurās putekļi nedrīkst izplatīties citām blakus eso-
šajās telpās. Līmjava Ceresit CM 17 Stop Dust ir paredzēta 
keramikas, cementa un akmens (izņ. marmora) flīžu līmēšanai 
pie deformācijām pakļautām pamatnēm. CM 17 Stop Dust 
iesaka lietot flīžu līmēšanai pie plānām starpsienām, hidroizo-
lācijas slāņa, apsildāmajām grīdām, fasādēm, terasēm, balko-
niem, baseinos un tehnoloģiskajās ūdens tvertnēs. Pateicoties 
labajai adhēzijai, līmjavu var lietot arī tad, ja piestiprināmo 
flīžu mitruma saturs ir <3% (piem., klinkera flīžu gadījumā) vai 
arī , ja flīzes ir nepieciešams uzstādīt uz sarežģītām pamat-
nēm: veciem flīžu slāņiem, noturīgiem krāsas slāņiem ar labu 
adhēziju, ģipša grīdām, anhidrīta cementa un gāzbetona. 
Javai ir pievienotas speciālas ķīmiskas piedevas, kas neļauj 
flīzēm noslīdēt, tādējādi nodrošinot stabilu un ērtu uzstādīšanu.

1.
 Iz

ST
Rā

d
ā

jU
m

I f
lī

zē
šA

n
A

I U
n

 š
U

v
o

šA
n

A
I

 f ar šķiedrām pastiprināta
 f  piemērota problemātiskām un ļoti  
kustīgām virsmām
 f  piemērota arī ļoti lielu flīžu (virs 1 m) 
līmēšanai
 f lietošanai iekšdarbos un āra darbos
 f  ekonomiska – patēriņš: špakteļlāpstiņa ar 
6 mm zobojumu – 2,0 kg/m2

 f šuvošana pēc 24 stundām
 f iepakojums: 5 kg un 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Līmjava Ceresit CM 17 ir paredzēta keramikas (glazētu, 
terakotas), cementa un akmens (izņ. marmora) un akmens 
masas flīžu līmēšanai pie deformācijām pakļautām pamat-
nēm. CM 17 iesaka lietot flīžu piestiprināšanai pie elastīgām 
bīdāmajām sienām, hidroizolācijas slāņiem, apsildāmām 
grīdām, fasādēm, balkoniem un terasēm, tāpat baseinos un 
tehnoloģiskajās ūdens tvertnēs. Pateicoties labajai adhēzijai, 
līmjavu var lietot arī tad, ja piestiprināmo flīžu mitruma saturs 
ir <3% (piem., klinkera flīžu gadījumā) vai arī , ja flīzes ir 
nepieciešams uzstādīt uz sarežģītām pamatnēm: veciem flīžu 
slāņiem, noturīgiem krāsas slāņiem ar labu adhēziju, ģipša 
grīdām, anhidrīta cementa un gāzbetona. Javai ir pievienotas 
speciālas ķīmiskas piedevas, kas neļauj flīzēm noslīdēt, tādē-
jādi nodrošinot stabilu un ērtu uzstādīšanu.
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CM 77 Ultra FlEX
lietošanai gatava ķimikāliju 
noturīga vienkomponenta līme

CM 14 EXPrEss  
ElastiC UNiVErsal
ātri cietējoša flīžu līme

CM 90 EasYFlEX PlUs
elastīga, plānkārtas līmjava ar 
samazinātu putekļu veidošanos

EasY FiX
lietošanai gatava flīžu līme  
keramikas flīžu likšanai

 f ļoti ilgs izstrādes laiks (45 minūtes)
 f  var staigāt pāri un izšuvot jau pēc 2 h 
 f ilgs atklātais laiks
 f  īpaši piemērota lielformāta flīzēm, dabis-
kajiem akmeņiem un plāksnēm sabie-
driskās un komerciālās ēkas
 f  var izmantot kā plānās, vidējās un plūs-
tošās kārtas javu

 f līdz pat 90 % mazāk putekļu
 f par 30 % lielāks laukuma segums
 f  konsistence ir pielāgojama uzklāšanai  
uz sienas vai grīdas
 f lieliska apstrādājamība
 f sevišķi garš atklātais laiks 
 f āra darbiem un iekšdarbiem
 f var pielietot virsmu izlīdzināšanai
 f šuvošana pēc 24 stundām

 f  pielietošanai iekštelpās, gan mitrās, 
gan sausās zonās
 f  flīzēm līdz 40×40 cm
 f neslīdes īpašības
 f pagarināts izlietošanas laiks
 f krāsa: dabīgi balta
 f šuvošana pēc 24 - 48 stundām
 f  patēriņš: špaktellāpstina ar 6mm  
zobojumu – 3,4 kg/m2

 f īpaši stipra un elastīga
 f  lielākajai daļai virsmu nav nepieciešama 
gruntēšana
 f gatava lietošanai
 f izturīga pret ķimikāliju iedarbību
 f nesatur ūdeni un šķīdinātājus
 f slāpē skaņas līdz 14 dB
 f  patēriņš: špakteļlāpstiņa ar 6 mm 
zobojumu – 3,0 kg/m2

 f iepakojums: 8 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

 f patēriņš: špaktellāpstina ar 6 mm zobojumu – 2,3 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

CM 14 EXPRESS izmanto keramikas flīžu un plākšņu, kā arī 
smalku akmens izstrādājumu un lietā betona plākšņu nostipri-
nāšanai ar augstu stiprību un bez tukšumiem gan iekštelpās, 
gan ārā, izmantojot plānās, vidējās un plūstošās kārtas metodi. 
To var izmantot arī lielformāta flīžu un plākšņu pielīmēšanai. 
Piemērota necaurspīdīgu dabisko akmeņu nostiprināšanai, neiz-
raisot krāsas maiņu. To var izmantot arī nestandarta akmeņu 
pielīmēšanai. CM 14 EXPRESS ātri sacietē. Tā neitralizē dažu 
seguma materiālu tendenci veidot ieplakas (pazīstamu kā viļ-
ņošanos). Piemērota flīžu uzstādīšanai uz apsildāmām grīdām. 
Pirms flīžu likšanas ir piemērota arī nelīdzenu pamatņu laboša-
nai un izlīdzināšanai ar padziļinājumiem līdz apmēram 20 mm. 
Ideāli piemērota pakāpienu, pacēlumu un pakāpienu virsmu, 
kā arī palodžu uzstādīšanai gan iekštelpās, gan ārpus telpām.

 f  patēriņš: špaktellāpstina ar 6mm zobojumu –1,3 kg/m2

 f iepakojums: 15 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

CM 90 izmanto keramikas flīžu un plākšņu, kā arī izolācijas 
plātņu nostiprināšanai. CM 90 veido elastīgu līmes kārtiņu 
un novērš spriegumu rašanos uz kritiskām virsmām. Tā ir pie-
mērota lietošanai uz apsildāmām klona grīdām, balkoniem, 
terasēm un fasādēm, īpaši, uz rūpnieciski izgatavotām videi 
draudzīgā betona detaļām (vismaz 3 mēnešus vecām). Pirms 
flīžu likšanas CM 90 var izmantot nelīdzenu virsmu laboša-
nai un izlīdzināšanai līdz apmēram 15 mm biezumā.

 f iepakojums: 3,5 kg, 7kg un 15 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit Easy Fix ir piemērota keramisko, mozaīkas, gresa un 
dabiskā akmens (kas nav jutīgs pret krāsas izmaiņām) flīžu ar 
profilēto aizmuguri ≤1 mm likšanai. Flīžu un mozaīkas nostip-
rināšanai vietās, kas bieži ir pakļautas slapjumam (vannas 
istabās, virtuvēs, dušās un citur). Iekštelpu sienu un griestu 
izlīdzināšanai. Var izmantot arī cietā polivinilhlorīda (PVC) 
flīzēm, siltuma un akustiskās izolācijas plāksnēm, veciem flīžu 
segumiem (1 no flīzēm ir jābūt absorbējošai - keramikas vai 
maz apdedzinātas keramikas) un citiem. Piemērota lietošanai 
uz betona, vieglbetona, javu grupu PII/PIII apmetumiem, ģipša 
apmetumiem, ģipša plāksnēm, ģipškartona plāksnēm (biezums 
≤ 12,5 mm), šķiedru apmetuma plāksnēm, kokskaidu plāksnēm, 
galdnieka plātnēm un šķiedru cementa plāksnēm. Nav piemē-
rota izmantošanai ārpus telpām un smagi noslogotām grīdām.

CM 77 lieto keramikas, marmora, dabīgā akmens un 
klinkera flīžu, skaidu plātņu, porcelāna, stikla mozaīkas u.c. 
līmēšanai. Lietojama arī struktūras elementu, gatavo kom-
ponentu, profilu un sekciju līmēšanai. Piemērota lietošanai 
iekšdarbos un āra darbos. CM 77 nodrošina noturīgu 
adhēziju ar visām sarežģītām (arī vibrējošām) virsmām. Līme 
bez gruntēšanas nodrošina adhēziju ar metālu, koku, beto-
nu, cementa apmetumu (vismaz 28 dienas vecu), cementa 
grīdu, cementa šķiedras plātnēm, skaidu plātnēm, kerami-
kas flīzēm, mākslīgā akmens grīdu un apsildāmu grīdu.  
CM 77 var lietot arī uz svaiga betona grīdas. Šādā gadīju-
mā virsmas jāgruntē (CT 19 vai CN 94). Tāpat  
CM 77 ir piemērots ķimikāliju iedarbībai pakļautām un 
pastāvīgi slapjām virsmām (piemēram, automazgātavās, 
spa, virtuvēs, alusdarītavās, skābbarības tvertnēs, kūtīs, pie-
notavās, baseinos un laboratorijās).
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CE 43 GraND‘Elit
īpaši izturīga un elastīga šuve  
(līdz 20 mm)

 f ražo 9 krāsu toņos
 f  TrioProtect aizsardzība pret pelējumu un sēnītēm
 f  lielām mehāniskām slodzēm pakļautām pamat-
nēm iekšdarbos un āra darbos
 f elastīgs, arī apsildāmām grīdām
 f ķīmiskai slodzei pakļautām pamatnēm
 f dažādas konsistences (grīdai, sienai, mūrim)
 f armēta ar šķiedrām
 f patēriņš: 0,6–1,2 kg/m2

 f iepakojums: 5 kg un 25 kg
 f  uzglabāšanas laiks: 12 mēneši 25 kg maisa  
un 24 mēneši 5 kg spainī

Ceresit CE 43 ir paredzēta keramikas, stikla un akmens 
(izņemot pret krāsu izmaiņām jutīgu dabīgo iežu un 
marmora) flīžu šuvju piepildīšanai gan uz horizontālām, 
gan uz vertikālām virsmām. Pateicoties šuvju labajām 
ūdeni atgrūdošajām īpašībām (aquastatic efekts) ūdens 
piles paliek uz šuvju virsmas un neiesūcas šuves struktūrā. 
Šī īpašība individuālajā celtniecībā ļauj izmantot šuvju 
pildījumu uz dažāda tipa virsmām, tostarp apsildāmām 
grīdām, jebkāda veida sabiedriskajos objektos, tirdz-
niecības objektos, garāžās, biroju telpās, ražošanas un 
noliktavu telpās, baseinos un ar tiem saistītajās telpās, 
auto mazgātavās, rūpnieciskajās virtuvēs, tvertnēs, t.sk. 
dzeramā ūdens tvertnēs un notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tās. TrioProtect sastāvs aizsardzībai pret pelējumu un 
sēnīšu izplatību nodrošina pastāvīgi tīru šuvi un veselīgu 
klimatu telpā.

 f ražo 40 krāsu toņos
 f  izcila kvalitāte un noturība
 f ilgstošu krāsas noturību
 f augsta izturība pret nodilumu un plaisāšanu
 f izturīga pret sēnītēm un pelējumu
 f elastīga, ūdensnecaurlaidīga šuvju java
 f pateri š: 3 mm šuvei 0,4–0,7 kg/m2

 f iepakojums: 2 kg un 5 kg
 f uzglabašanas laiks: 24 meneši

Ceresit CE 40 java ar Silica Active tehnoloģiju ir īpaši 
piemērota porcelāna (gresa), kā arī citu tipu keramikas, 
stikla, mozaīkas, dabiskā akmens un marmora (kas nav 
jutīgs pret toņu maiņu) flīžu izšuvošanai, uz vertikālām un 
horizontālām virsmām. Paaugstināta izturība pret skrā-
pējumiem un plaisāšanu garantē estētisku un ilgnoturīgu 
rezultātu. 3×Protection sastāvs efektīvi pasargā javu pret 
sēnītēm un pelējumu. Pateicoties Aquastatic efektam, 
ūdens pilieni neiespiežas šuvju javā, un tā saglabājas 
brīva no netīrumiem. Silica Active piedevu un īpašo krā-
sas pigmentu salikums nodrošina viendabīgu virsmu ar 
optimālu krāsas stabilitāti.

CE 40 PrEMiUM FlEX FUGa 
elastīga šuve (līdz 8 mm)

CE 33 CoMFort
šaurā šuve (līdz 8 mm)

 f ražo 15 krāsu toņos
 f ideāli gluda
 f ūdensizturīga un aukstumizturīga
 f patēriņš: 3 mm šuvei 0,4 – 0,7 kg/m2

 f iepakojums: 2 kg, 5 kg un 25 kg
 f  uzglabāšanas laiks:  

  18 mēneši - 2 kg, 5 kg 
  12 mēneši - 25 kg

Ceresit CE 33 Super ir paredzēta keramikas, stikla un 
akmens (izņ. marmora) pārklājuma materiālu šuvju pie-
pildīšanai uz nedeformētām pamatnēm, kur šuvēm nav 
jābūt ūdeni atgrūdošām vai izturīgām pret ķimikālijām.

 f ražo 2 krāsu toņos
 f universāls lietošanas veids
 f ūdensizturīga un aukstumizturīga
 f patēriņš: 8 mm šuvei 0,9 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Šuvju pildījums Ceresit CE 35 ir paredzēts keramikas 
un akmens (izņ. marmora) pārklājuma materiālu un 
stikla formu šuvju un mūrējuma salaidumu piepildīša-
nai uz nedeformētām pamatnēm, kur šuvēm nav jābūt 
ūdeni atgrūdošām vai izturīgām pret ķimikālijām.

CE 35 sUPEr
Platā šuve (4-15 mm)
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Cs 25 siliCoFlEXX
ļoti kvalitatīvs silikons  
sanitārtehniskajām ierīcēm 

CE 79 UltraEPoXY iNDUstrial
divkomponentu, ķīmiski izturīga epoksīda  
java flīžu un akmeņu uzstādīšanai un  
izšuvošanai (1-15 mm)

CE 51 EPoXY ClEaN
īpašs tīrīšanas līdzeklis kombinētu traipu 
un pārpalikumu noņemšanai no visa 
veida keramikas plāksnēm un dabiskā 
akmens

CE 89 UltraEPoXY PrEMiUM
Ķīmiski noturīgs, krāsains divkomponentu 
epoksīdu šuvotājs un līme

 f  pieejama 6 viendabīgos krāsu toņos (augsta krāsas stabilitāte)
 f ūdensizturīga
 f ārkārtīgi viegli pielietot un tīrīt
 f  lieliska izturība pret ķīmisku un mehānisku iedarbību
 f nav rukuma, tāpēc nav plaisu un plīsumu
 f kā flīžu līme neslīd vertikālā virzienā
 f pielietošanai iekštelpās un ārpus telpām
 f  patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz  
iepakojuma
 f iepakojums: 5 kg
 f uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

 f  ļoti efektīvs koncentrāts
 f  noņem sacietējušu epoksīda plēvīti un grūti notīrā-
mus traipus
 f  ļoti daudzu un dažādu netīrumu veidu noņemšanai
 f  var izmantot arī uz delikātām virsmām, piemēram, 
slīpētas keramikas, stikla un visa veida dabiskā 
akmens (arī pulēta)
 f patēriņš: 10–15 m2/l
 f iepakojums: 1 l
 f uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

 f  pieejama 8 viendabīgos krāsu toņos (augsta krāsas stabilitāte)
 f optimizēta izturība pret UV starojumu un laika apstākļiem
 f stabili un viendabīgi krāsu toņi visu veidu flīzēm
 f  ārkārtīgi viegli pielietot un tīrīt pat salīdzinājumā ar cementa šuvju 
javu. novērš krāsu pigmenta noplūdi uz keramikas virsmām
 f lieliska ķīmiskā izturība
 f augsta mehāniskā stiprība
 f ūdensizturīga
 f nav rukuma, tāpēc nav plaisu un plīsumu
 f kā līme neslīd vertikālā virzienā
 f var tikt izmantota kā šuvju java un līme
 f patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
 f iepakojums: 2,5 kg
 f uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

 f  ražo 40 krāsu toņos, kas atbilst Ceresit šuvju 
pildījumu CE 33, CE 40 un CE 43 toņiem
 f  satur pretsēnīšu vielas 
 f noturīgs pret laika apstākļiem
 f  izturīgs pret augstām temperatūrām –  
līdz +120 °C
 f patēriņš: 10x10 mm šuvei ~3 m
 f iepakojums: 280 ml
 f uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

Ķīmiski un pastāvīgi izturīgai keramikas flīžu un akmeņu, skā-
bes izturīgo ķieģeļu, šķelto flīžu, skaidu plātņu, porcelāna, 
klinkera plākšņu un ar sintētiskajiem sveķiem saistīto plākšņu 
(Agglo marble un citu) uzstādīšanai un izšuvošanai. Kerami-
kas segumu uzstādīšanai un izšuvošanai zonās, kas pakļau-
tas agresīvām vielām, piemēram, ārstnieciskajās vannās, 
pienotavās, rūpnieciskās virtuvēs, akumulatoru telpās, auto-
mazgātavās, alus darītavās, skābbarības bedrēs, dzīvnieku 
novietnēs, peldbaseinos, laboratorijās, kūrortos, saunās un 
tvaika pirtīs. Pielietošanai iekštelpās un ārpus telpām pastāvī-
gi slapjās vietās un saskarē ar iesāļu ūdeni.

Tīrīšanas līdzekli Ceresit CE 51 var izmantot neatšķaidītu 
efektīvai produktu CE 79 / CE 89 traipu un atlikumu noņem-
šanai, arī traipu noņemšanai no pulēta porcelāna plāksnēm. 
Piemērots arī uzklāšanas darbarīku tīrīšanai un plākšņu 
uzstādīšanas laikā radušos sveķu pārpalikumu noņemšanai. 
Atšķaidītu (ar 30 % ūdens) produktu CE 51 izmantot efektī-
vai tauku pārpalikumu, ilgstoši uzkrājušos organisko netīrumu 
un vaska noņemšanai no visām sarežģītām virsmām, kā arī 
materiāla porās palikušu produktu pārpalikumu noņemša-
nai. Ar 30 % ūdens atšķaidītu produktu CE 51 izmantot arī 
jebkura veida virsmu regulārai attīrīšanai no grūti notīrāmiem 
netīrumiem, kurus nevar noņemt ar tirdzniecības tīklā pieeja-
majiem parastajiem tīrīšanas līdzekļiem.

Izmanto pret ķimikālijām izturīgu sienu un grīdas flīžu uzstā-dīšanai 
un izšuvošanai iekštelpās un ārpus telpām ar šuvju platumu starp 1 
un 15 mm, piemēram: grīdu un sienu flīzēm vispārējās dzīvojamās, 
sabied-riskās un rūpnieciskās zonās; grīdu un sienu flīzēm vannas 
istabās un dušās, peldbaseinos, tvertnēs ar karstu vai iesāļu ūdeni, 
kūror-tos un tvaika pirtīs; apsildāmām grīdām; virtuves galdiem; tera-
sēm un balkoniem; atļauta saskare ar dzeramo ūdeni un izmantoša-
nai pārtikas rūpniecībā. Piemērota izmantošanai vietās, kur virsmas 
ir pakļautas agresīvām ķīmiskām vielām (skatīt ķīmiskās izturības 
tabulu), piemēram, pienotavās, kautuvēs, raudzēšanas telpās un pār-
tikas rūpniecībā. Tā ir ieteicama arī peldbaseinu un tvertņu, kas satur 
karstu vai iesāļu ūdeni, kūrortu un tvaika pirtu virsmu izšuvošanai. 
Produkts ir pārbaudīts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par 
materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas 
produktiem. Tādejādi produktu var izmantot keramikas flīžu izšuvo-
šanai uz virsmām, kas nonāk tiešā saskarē ar pārtikas produktiem, 
piemēram, dar-bagaldiem, kur apstrādā gaļu, piena produktus vai 
miltu izstrādājumus, virtuves galdiem restorānos, maizes ceptuvēs un 
konditorejas veikalos, kā arī zivju audzēšanas baseinos. Piemērota 
mozaīkas uzstādīšanai un izšuvošanai peldbasei-nos uz tādām hid-
roizolācijas membrānām.

Ceresit CS 25 ir paredzēts keramikas flīžu salaidumu 
šuvju piepildīšanai telpu stūros, sienu un grīdu salaidumu 
vietās un tukšumu aizpildīšanai starp keramikas flīzēm un 
sanitārajām iekārtām. Nodrošina ūdensizturīgus savienoju-
mus arī tajās vietās, kur parasti šuvju pildījumi viegli plaisā. 
Pateicoties materiāla lielajam elastīgumam un ūdensizturī-
bai, CS 25 ir piemērots arī slapjās telpās izvietotu dilatā-
cijas plaisu piepildīšanai. Silikons ir paredzēts lietošanai 
virtuvēs, vannas istabās, tualetes telpās, dušu kabīnēs, kā 
arī  āra darbos. Virsma ir sausa jau pēc 30 minūtēm.

R2 T/RG

R2 T/RG
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Cs 15 EXPrEss
Superātras iedarbības sanitārais 
silikons 

 f  superātras iedarbības silikons vannas  
istabām un virtuvēm
 f  saskare ar ūdeni pieļaujams jau pēc  
1 stundām 
 f izturīgs pret tīrīšanas līdzekļiem
 f nezaudē elastību
 f izturīgs pret laika apstākļu iedarbību
 f krāsa: balta, bezkrāsaina
 f iepakojums: 280 ml
 f uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

Ceresit CS 15 Express ir paredzēts ātrai šuvju aizpildī-
šanai starp keramikas flīzēm, stūros, sienu sadures vietās 
ar grīdu, kā arī spraugu aizpildīšanai starp flīzēm un 
sanitārtehniskajām ierīcēm (dušas kabīnes paliktņiem,  
izlietnēm, vannām un citām). Saskare ar ūdeni iespēja-
ma jau pēc vienas stundas no silikona uzklāšanas brīža.

Ft 101 sEal-BoND-Fill
Plaša pielietojuma elastīgs 
salaidumu blīvēšanas līdzeklis un 
universāla līme

 f laba elastība - 25% pārvietošanās iespēja
 f  izcila pielipšana pie daudziem dažādiem 
būvmateriāliem bez gruntēšanas
 f  piemērots dabiskajiem akmeņiem  
(marmora, granīta)
 f nesatur šķīdinātājus
 f neizraisa koroziju
 f  var labi uzklāt ar pistoli pat zemā  
temperatūrā
 f pēc sacietēšanas var krāsot
 f amortizē triecienus un vibrācijas
 f iepakojums: 280 ml
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

FT 101 labi pielīp pie daudzām un dažādām pamatnēm, 
un to ir izmantot elastīgas blīvēšanas un līmēšanas.  
FT 101 tiek piegādāts lietošanai gatavā veidā, un to var 
klāt no kārtridža, izmantojot standarta pneimatisko vai 
manuāli darbināmo pistoli, bez īpašas pirmsapstrādes.
Produkts ir piemērots daudzu veidu būvmateriāliem: beto-
nam, ķieģeļiem, flīzēm, keramikai, šķiedrbetonam, galva-
nizētam tēraudam, nerūsējošajam tēraudam, krāsotiem 
metāliem, lakotam alumīnijam, anodizētam alumīnijam, 
kokam, melamīnam, PVC u. c. Produkts nepielīp PE, PP, 
PTFE (Teflon®).

Ct 10
Silikona impregnāts šuvēm  
un plāksnītēm  

 f  blīvē virsmas, pastiprina segumus no  
porainiem materiāliem
 f  aizsargā pret sasmērēšanos un palēnina 
pelējuma sēnīšu attīstību
 f ātri žūst (2–6 stundas)
 f elpojošs
 f patēriņš: 0,15–0,25 l/m2

 f iepakojums: 1 l
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 10 ir paredzēts keramikas vai akmens flīžu 
seguma, tāpat betona pamatņu impregnēšanai. Līdzekli 
var lietot uz virsmām gan ar ļoti lielu, gan mazāku mitru-
ma uzsūktspēju. Ideāli piemērots lietošanai, piemēram, uz 
balkoniem un terasēm. Materiāls aizsargā pamatnes ar 
lielu mitruma uzsūktspēju un saplaisājušas virsmas – kera-
mikas flīzes un šuves – pret mitruma iesūkšanos (ja plaisu 
maksimālais platums ir līdz 0,2 mm).
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Bt 18
Izolējoša bituma membrāna

 f  lietošanai temperatūrā, sākot no +5 °C
 f  savienojumā ar BT 26 lietojama arī uz 
viegli mitrām pamatnēm
 f „aukstai” uzklāšanai
 f  elastīga, pārklāj pamatnē esošās  
plaisas
 f  ar momentānu iedarbību pret ūdeni  
un lietu
 f iepakojums: 1×20 m
 f uzglabāšanas laiks: neierobežots

Izolācijas plēve Ceresit BT 18 ir dubulti laminēta polie-
tilēna plēve ar blīvējošu un līmējošu bituma – kaučuka 
masu. BT 18 plēvi var lietot pagrabu, balsta mūru, 
balkonu, terašu izolēšanai, vienmēr uzstādot to mitruma 
pusē, kā arī vertikālu un horizontālu virsmu izolēšanai 
no grunts izdalītā mitruma un gruntsūdeņiem.

Bt 21
Izolējošā membrāna

 f izmantošana līdz -5 °C
 f savienojumā ar BT 26 var lietot arī uz 

nedaudz mitrām pamatnēm
 f ar momentālu noturību pret ūdeni un lietu
 f elastīga, nosedz plaisas pamatnē 
 f uzklājama “aukstā” veidā
 f  pašlīmējoša membrāna drošai ēku  
hidroizolācijai
 f iepakojums: 1×15 m
 f uzglabāšanas laiks: neierobežots

Bt 26
gruntējoša bituma-kaučuka  
emulsija

 f lietojama temperatūrā līdz -5 °C
 f arī uz mitrām un vēsām pamatnēm
 f palielina adhēziju
 f ātri žūst
 f patēriņš: 0,15–0,3 kg/m2

 f iepakojums: 5 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Membrāna Ceresit BT 21 ir izmantojama gan ēku ārpu-
sē, gan iekšpusē, vienmēr no mitruma spiediena puses:
-  pamatu un atbalsta sienu izolācijai, balkoniem, balko-
niem terasēm;

-   ēku vertikālajās un horizontālajās virsmās, aizsargājot 
no grunts mitruma un gruntsūdens, kas nerada ūdens 
spiedienu.

Ceresit BT 26 preparāts ir paredzēts aukstā veidā 
uzklājamo pašlīmējošo izolācijas materiālu adhēzijas 
palielināšanai. To var izmantot gan iekšdarbos, gan 
āra darbos, uz dažādām minerālām pamatnēm ar labu 
uzsūktspēju, vai vecām bituma virsmām, kurām nepiecie-
šama renovācija.

Co 81
šķidrums injekcijai mitrās sienās

 f dziļi iesūcas
 f atgrūž ūdeni un blīvē kapilārus
 f reaktīvs
 f nostiprina pamatni
 f  patēriņš: injicējot 10–15 kg/uz mūra  
šķērsgriezuma m2, pārklājot virsmu,  
0,15–0,4 kg/m2

 f iepakojums: 30 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneš

CO 81 blīvē kapilārus ķieģeļu un akmens mūros, kā arī 
mazās spraugas ar platumu līdz 0,5 mm. Injicēšanai izman-
to speciālu ierīci. CO 81 var lietot kopā ar maisījumu CR 
65 uz ļoti mitrām mūra, apmetuma un betona virsmām 
sausas virsmas iegūšanai, kas ļauj lietot bituma izolācijas 
materiālus CP 43 vai BT 18. Uz sausām vai viegli mitrām 
pamatnēm ar CO 81 var izveidot atsevišķu gruntējuma slāni 
pirms elastīgās bituma masas CP 43 uzklāšanas. Šķidrumu 
var uzklāt gan uz vertikālām, gan uz horizontālām virsmām. 
Kopā ar maisījumu CR 65 to var lietot pamatu mūru blīvē-
šanai no pagraba puses. Nav piemērots lietošanai uz ģipsi 
saturošām pamatnēm.
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CP 41
Bituma emulsija

 f blīvē poras
 f palielina adhēziju
 f  patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā 
vai uz iepakojuma
 f iepakojums: 10 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CP 41 emulsija ir paredzēta apmestu virsmu, 
lietu grīdu, betona un mūru virspuses gruntēšanai pirms 
šķīdinātājus nesaturošu bituma masu, piem., Ceresit  
CP 43 vai bituma jumta papes uzklāšanas. Emulsiju var 
lietot apmetuma un betona izolācijai no grunts mitruma. 
To var pievienot cementa javai, izveidojot ūdensizturī-
gu mūrēšanas javu, apmetumu vai lejamu grīdas slāni. 
CP 41 emulsiju var izmantot gan iekšdarbiem, gan āra 
darbiem, vienmēr no pozitīvā ūdens spiediena puses. 
CP 41 atbilst vieglas izolācijas prasībām.

CP 43 XPrEss
elastīga bituma masa

 f satur šķiedras
 f pārklāj virsmas plaisas
 f ātri žūst
 f droša pret lietu jau pēc 2 stundām
 f pārklājama ar bitumu apm. pēc 2 dienām
 f  patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai 
uz iepakojuma
 f iepakojums: 28 kg
 f uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

Ceresit CP 43 ir paredzēts minerālo virsmu izolācijai no 
grunts mitruma. Atbilst smagas hidroizolācijas prasībām. 
Var izmantot gan iekšdarbos, gan āra darbos, vienmēr no 
pozitīvā ūdens spiediena puses. CP 43 masu var uzklāt 
gan uz vertikālām, gan uz horizontālām virsmām. Masa ir 
paredzēta pamatu , griestu pārsegumu, terašu un balkonu 
izolācijai. Akmens mūru un saplaisājušu virsmu gadījumā 
izolācijas slānis jāpastiprina ar speciālu stiklšķiedras tīklu. 
Masu CP 43 var lietot gruntētu izolācijas un drenāžas 
plātņu uzstādīšanai.
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Cr 61
Atjaunojošs apmetums pamatnēm

 f elpojošs
 f rada maz putekļu
 f uzsūc ūdeni
 f minerāls
 f atbilst WTA prasībām
 f patēriņš: pie 10 mm slāņa 9,0 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 6 mēneši

Apmetuma java Ceresit CR 61 ir paredzēta kā pamat-
nes slānis zem renovācijas apmetuma mitrām un sāļu 
klātām sienām un betona virsmām. Apmetuma java 
tiek uzklāta 10 mm biezos slāņos. CR 61 ir speciāli 
paredzēta vēstures pieminekļu , mitru un sāļiem klātu 
mūru renovācijai. CR 61 var uzklāt uz lielām virsmām 
un lietot arī mazu fragmentu labošanai. Pievienojot 
javai CR 61 kontakta emulsiju Ceresit CC 81, to var 
lietot kā ažūra apmetuma pamatnes slāni, kas uzlabo 
nākamo slāņu adhēziju. Nav piemērota ģipša virsmu 
labošanai vai sienu aizsardzībai pret grunts izdalīto 
mitrumu, gruntsūdeņiem u.c.

Cr 62
īpašs atjaunojošais apmetums

 f elpojošs
 f maza saraušanās
 f hidrofobs
 f neuzsūcošs
 f atbilst WTA prasībām
 f iespējams iestrādāt mehāniski
 f patēriņš: pie 10 mm slāņa 8,0 kg/m2

 f iepakojums: 20 kg
 f uzglabāšanas laiks: 6 mēneši

Ceresit CR 62 ir paredzēts 10–20 mm bieza apmetu-
ma slāņa uzklāšanai. Tas ir paredzēts speciāli mitruma 
un sāls sabojātu vēstures pieminekļu mūrējumu reno-
vācijai. Ceresit CR 62 palīdz nodrošināt sausu fasāžu 
un pagrabu sienu virsmu. CU 62 var izmantot gan uz 
lielu, gan mazu virsmu labošanai. Piemērots pamatnēm, 
kurām ir zema izturība pret mazu, vidēju un lielu sāls 
saturu. Pievienojot apmetumam CR 62 kontaktemul-
siju Ceresit CC 81, to var lietot kā ažūra apmetuma 
pamatnes slāni, kas uzlabo nākamo slāņu adhēziju. 
Nav piemērots ģipša virsmām vai mūru aizsardzībai 
pret grunts izdalīto mitrumu, gruntsūdeņiem u.c.
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Cr 90 Crystaliser
kristalizējoša blīvējošā java

 f ūdensizturīga
 f  izturīga pret negatīvu un pozitīvu ūdens 
spiedienu
 f  blīvē betona struktūru, pateicoties kris-
talizēšanās efektam zem pārklājuma 
materiāla
 f  aizpilda līdz 0,4 mm lielas mikroplaisas 
betona struktūrā
 f iestrādājama kopā ar blīvlentu
 f  patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā 
vai uz iepakojuma
 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CR 90 ir paredzēta deformācijai nepakļautu 
minerālo materiālu pamatņu blīvēšanai pret mitrumu un 
ūdeni. Java Ceresit CR 90 izveido uz pamatnes blīvējošu 
pārklājumu, turklāt objektā pielietošanas gaitā tā krista-
lizējas pamatnes porās. Blīvējošā java Ceresit CR 90 
atbilst vieglas, vidējas un smagas izolācijas prasībām.

Cr 166
elastīga blīvējoša java

 f ūdensizturīga, aukstumizturīga, elastīga
 f pārklāj pamatņu nelīdzenumus
 f aizsargā dzelzsbetona konstrukcijas
 f  uzklājams ar otu, rīvdēli vai  
uzsmidzināšanu
 f  patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā 
vai uz iepakojuma
 f iepakojums: 24 kg + 8 l
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CR 166 java ir paredzēta sāļu neskartu minerālo 
materiālu virsmu blīvēšanai pret mitrumu vai ūdeni. To var 
izmantot gan iekšdarbos, gan āra darbos uz deformāci-
jām pakļautām vai noturīgām deformācijām nepakļautām 
pamatnēm. CR 166 ir piemērota terašu, balkonu, slapju 
telpu, zemē iegremdētu konstrukciju, notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtu, atkritumu tvertņu, baseinu un ūdens tvertņu 
(arī dzeramā ūdens tvertņu) iekšējās virsmas blīvēšanai 
līdz 50 m. Java CR 166 ir izturīga pret pozitīvu un nega-
tīvu ūdens spiedienu. Javas CR 166 elastīgums nodrošina 
aptuveni 1 mm platu plaisu pārklāšanu. CR 166 atbilst 
vieglas, vidējas un smagas izolācijas prasībām.

Cr 65
ūdensnecaurlaidīga java

 f ūdensizturīga un aukstumizturīga
 f elpojoša
 f  patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā 
vai uz iepakojuma
 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CR 65 ir paredzēta stingru un sāļu neskartu 
minerālo materiālu virsmu blīvēšanai pret mitrumu vai 
ūdeni. Materiāls ir piemērots, piemēram, līdz 5 m 
dziļu monolīti lietu baseinu un ūdens tvertņu (arī dzera-
mā ūdens tvertņu) iekšējās virsmas apdarei. Tas ir pie-
mērots arī ar grīdas seguma materiāliem pārklājamām 
pamatnēm. No CR 65 izgatavots pārklājums atbilst 
vieglas, vidējas un smagas izolācijas prasībām.

Cr 64
Plānkārtas špaktelēšanas java

 f elpojoša
 f izturīga pret laika apstākļiem
 f ātra adhēzija
 f patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,8 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Špaktele CR 64 ir paredzēta ar renovācijas apmetumu 
pārklātu virsmu apdarei. Javu var uzklāt uz sienām un 
griestiem plānā izlīdzinošā slānī, kas pilnībā pārklāj 
renovācijas un cementa apmetuma, kā arī cementa 
kaļķa javas nelīdzeno un raupjo virsmu. Vulkāniskā 
trasa piedeva nodrošina materiālam labus darba 
parametrus un samazina sāls joslu rašanās iespēju. 
Špakteles slāņa biezums var būt maksimāli 5 mm un 
šādā gadījumā špaktelēšanas java ir  jāuzklāj uz virs-
mas divos slāņos.

2.
 H

Id
Ro

Iz
o

lā
c

Ij
A

S 
lī

d
ze

k
ļI



13

Cl 50 EXPrEss 2-K
Hidroizolējoša divkomponentu 
membrāna

 f  ūdensnecaurlaidīgs pārklājums izmantoša-
nai dzīvojamās un sabiedriskās ēkas 
 f var flīzēt jau pēc 5 stundām 
 f iekšdarbiem un āra darbiem 
 f pārklāj plaisas pamatnē 
 f nesatur šķīdinātājus 
 f piemērots terasēm un balkoniem
 f patēriņš: 1,65 kg/m2

 f iepakojums: 12,5 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Blīvējošais pārklājums Ceresit CL 50 paredzēts izolē-
joša slāņa veidošanai pret mitrumu un ūdeni. Ceresit 
CL 50 domāts pamatnes blīvēšanai pirms keramikas un 
dabiskā akmens plāksnīšu stiprināšanas. Materiāls tiek 
uzklāts uz apmetumiem un bezšuvju grīdām ar otas vai 
špakteles palīdzību. CL 50 ātra sasaistīšanās uz blīvēja-
mām pamatnēm nodrošina, ka plāksnīšu uzklāšanu var 
pabeigt tajā pašā dienā.
Materiālu ieteicams izmantot pastāvīgi mitrās vietās 
vai periodiski mitruma vai ūdens iedarbībai pakļautās 
vietās.

Cl 152
Blīvējošā lente ar elastīgu  
starpslāni

 f ūdeni atgrūdoša
 f elastīga
 f nodrošina noturīgu savienojumu
 f izturīga pret novecošanas procesiem
 f iepakojums: 10 m un 50 m
 f uzglabāšanas laiks: neierobežots

Cl 51 EXPrEss 1-K
elastīga vienkomponenta  
hidroizolācijas membrāna

 f elastīgs un ūdensnecaurlaidīgs
 f  ļoti viegli uzklājama, pārklāj plaisas 
pamatnē
 f lietošanai iekštelpās
 f flīzes var līmēt jau pēc 4 stundām
 f patēriņš: 1,5 kg/m2

 f iepakojums: 5 kg un 15 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Lente Ceresit CL 152 ir paredzēta elastīgu, ūdensne-
caurlaidīgu pārklājumu Ceresit CL 50, CL 51, CR 166 
kā arī blīvējošā pārklājuma Ceresit CR 90 pastiprinā-
šanai vertikālo virsmu savienojuma vietās ar horizon-
tālajām, stūros, malās, temperatūras šuvēs, instalācijas 
cauruļu šķērsojuma vietās utt. Nodrošina ūdensnecaur-
laidīgu slāņu iegūšanu zem flīzētām virsmām. Var pielie-
tot uz grīdām un sienām, iekštelpās un ēku ārpusē.

Ceresit CL 51 ir paredzēta pamatnes virspusējai  
blīvēšanai pirms keramikas flīžu līmēšanas.  
CL 51 iesaka lietot sienu un grīdu (arī apsildāmu)  
blīvēšanai dzīvojamajās ēkās pastāvīgi slapjās telpās: 
vannas istabās, dušu telpās, tualetēs, virtuvēs u.c. 
Materiāls ir gatavs tūlītējai lietošanai. Hidroizolācijas 
membrāna CL 51 atbilst vieglas izolācijas prasībām.
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Cl 69 Ultra-tiGht  
Hidroizolējoša un atdalāma 
membrāna

 f ūdensnecaurlaidīga / tvaiku kavējoša
 f plaisas nosedzoša
 f  būvniecības noteikumu apstiprināta  
mitruma iedarbības klasēm A1, A2, B, C
 f nav žūšanas laika, ātra darba gaita
 f  pakuotė: 30 m rullis, loksnes platums 
100 cm
 f uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

Telpās CL 69 var lietot uz sienām un grīdām, ārpus 
telpām tikai uz grīdām.
CL 69 izmanto nevainojamai, elastīgai, kompozītai visu 
sienu un grīdu virsmu hidroizolācijai zem keramikas un 
dabiskā akmens flīzēm un plāksnēm vannas istabās, 
dušās, peldbaseinos un slapjās telpās. Pateicoties tās 
atdalīšanas iespējai, CL 69 ir piemērota keramikas 
flīžu un plākšņu stiprināšanai uz kritiskām pamatnēm, kā 
arī keramisko un dabiskā akmens segumu noņemšanai.
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Cl 252
Hidroizolācijas armējošais 
audums

 f ² ļoti izturīgs
 f ² noturīgs savienojums
 f ² izturīgs pret novecošanos
 f ²  iepakojums: platums: 105 mm;   

garums: 20 m /50 m
 f ² uzglabāšanas laiks: neierobežots

CL 252 izmanto iekštelpās izplešanās un malu šuvju,  
kā arī telpu stūru armēšanai kopā ar Ceresit hidroizolā-
ciju CL 50 un CL 51. Tipiskas lietošanas vietas ir virtuves, 
tualetes telpas, vannasistabas un dušas telpas.

Cl 525
notekas stiprinājums

 f   pašlīmējošs – spēcīga saķere ar  
metālu, stiklu, koku un betonu

 f ² pastāvīgi ūdensizturīgs un elastīgs
 f ² izturīgs pret plēšanu 
 f ² nesmērē
 f ² iepakojums: 10 gab. kārbā

Notekas stiprinājums CL 525 ir paredzēts elastīgu, 
ūdensizturīgu savienojumu izveidošanai ap notekām un 
citiem caurvadiem. Piemērots izmantošanai ar Ceresit  
hidroizolācijas maisījumiem CL 50, CL 51 un CR 166.
Notekas stiprinājums nodrošina caurvadu zonas ūdens-
necaurlaidību un elastīgu pāreju no viena materiāla uz 
citu. Var izmantot gan grīdām, gan sienām.

Cl 83, Cl 86, Cl 87, Cl 89
UltrataPE
Blīvējošo lenšu komplekts ar  
uzlabotu ķīmisko izturību:
cl 83 sienu blīvēšanas uzmala, 
cl 86/87 iekšējā/ārējā stūra  
elements, cl 89 blīvējošā lente

 f ķīmiski izturīgs
 f ūdensnecaurlaidīgs
 f ļoti elastīgs
 f pastāvīga sasaiste
 f izturīgs pret novecošanos
 f uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

Komplekts CL ULTRATAPE ir paredzēts pastāvīgai un 
ūdensdrošai deformācijas un stūra šuvju aizpildīšanai. 
Lenti izmanto kopā ar citiem Ceresit blīvēšanas pro-
duktiem (piemēram, elastīgām javām zem keramikas 
un akmens flīzēm). Komplekts CL ULTRATAPE ir piemē-
rots lietošanai uz sienām un grīdām, gan iekštelpās, 
gan ārpus telpām. Īpaši ir piemērots elementiem ar 
augstu noslodzi un kritiskiem savienojumiem dzīvoja-
mās un rūpnieciskās ēkās. Tipiskās pielietojuma vietas 
ir, piemēram, terases, balkoni, vārtejas, slapjas telpas, 
rūpnieciskās virtuves, peldbaseini, laboratorijas un pār-
tikas rūpniecības objekti.
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Ct 180 MW stroNG FiX
līmēšanas java minerālvatei

 f  ar augstu adhēzijas pakāpi pie 
minerālajām pamatnēm un minerālvates
 f elpojoša
 f iespējams uzklāt ar mehānismiem
 f patēriņš: ~4,5 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ct 190 MW FlEX
līmēšanas un armēšanas java 
minerālvatei

 f  ar augstu adhēzijas pakāpi pie 
minerālajām pamatnēm un minerālvates
 f ļoti izturīga pret mehāniskiem bojājumiem
 f  izturīga pret skrāpējumiem un plaisām  
pastiprināta ar šķiedrām
 f noturīga pret atmosfēras apstākļiem
 f elastīga
 f tvaiku caurlaidīga
 f var uzklāt ar mehānismiem
 f patēriņš: ~5,0 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ct 190 MW FlEX ZiEMa
līmēšanas un armēšanas java 
minerālvatei - ziema 

Ceresit CT 190 paredzēta ēku ārējo sienu siltināšanai 
ar viegli–slapjo metodi, fasādes plāksnēm izmantojot 
minerālvates plates un lamellas, kā arī pārsegumu silti-
nāšanai (no griestu puses) ar minerālvates lamellām.  
Tā ir ēkas ārējo sienu Ceresit Ceretherm Wool Classic 
un Ceresit Ceretherm Wool Premium bezšuvju siltināša-
nas sistēmas sastāvdaļa, kas  ir vienlīdz piemērota gan 
jaunceļamo, gan arī termorenovācijai paredzēto ēku 
siltināšanai.

Ceresit CT 180 paredzēta ēku ārējo sienu siltināšanai 
ar viegli–slapjo metodi, fasādes plāksnēm izmantojot 
minerālvates plates un lamellas, kā arī pārsegumu  
siltināšanai (no griestu puses) ar minerālvates lamellām. 
Tā ir ēkas ārējo sienu Ceresit Ceretherm Wool Classic 
bezšuvju siltināšanas sistēmas sastāvdaļa. Tā ir vienlīdz 
piemērota gan jaunceļamo, gan arī termorenovācijai 
paredzēto ēku siltināšanai.
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Ceresit CT 190 ZIEMA paredzēta ēku ārējo sienu 
siltināšanai ar viegli–slapjo metodi, fasādes plāks-
nēm izmantojot minerālvates plates un lamellas, 
kā arī pārsegumu siltināšanai (no griestu puses) ar 
minerālvates lamellām. Tā ir ēkas ārējo sienu Ceresit 
Ceretherm Wool Classic un Ceresit Ceretherm 
Wool Premium bezšuvju siltināšanas sistēmas sastāv-
daļa, kas ir vienlīdz piemērota gan jaunceļamo, gan 
arī termorenovācijai paredzēto ēku siltināšanai.

 f  ļauj veikt darbus pazeminātas  
temperatūras apstākļos
 f ļoti izturīga pret mehāniskiem bojājumiem
 f pastiprināta ar šķiedrām
 f noturīga pret atmosfēras apstākļiem
 f elastīga
 f tvaiku caurlaidīga
 f var uzklāt ar mehānismiem
 f patēriņš: aptuv. 4,0 –5,0 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ct 80
līmēšanas un armēšanas java 
minerālvatei

Ceresit CT 80 ir paredzēta minerālvates plākšņu 
stiprināšanai un armējošā slāņa veidošanai ārējās 
siltumizolācijas kompozītajās sistēmās (ETICS). 
Ceresit CT 80 ir Ceretherm Universal ETICS sistēmu 
daļa. Produktu lieto minerālvates plākšņu stiprināša-
nai pie pamatnes, kā arī kompozītā, armējošā slāņa 
ar stikla šķiedru veidošanai uz minerālvates plākšņu 
virsas. Ceresit CT 80 var izmantot vecāku ēku reno-
vācijā, kā arī jaunu ēku siltināšanā.

 f ilgizturīga
 f teicama adhēzija
 f izturīga pret laika apstākļiem
 f ekonomiska
 f patēriņš: 5,0 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši
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Ct 83 stroNG FiX
līmēšanas java putu  
polistirolam (ePS)

 f  augsta ahēzijas pakāpe pie 
minerālajām pamatnēm un polistirola 
 f ļoti labas īpašības ekspuatācijā
 f noturīga pret atmosfēras nokrišņiem
 f iespējams uzklāt ar mehānismiem
 f patēriņš: ~5,0 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Java Ceresit CT 83 paredzēta putu polistirola paneļu 
līmēšanai ēkas ārējo sienu Ceresit Ceretherm bezšuvju 
siltināšanas sistēmas ietvaros ar viegli–slapjo metodi.
Java ir atbilstoša gan jaunceļamo ēku siltināšanai, gan 
arī termoatjaunošanai pakļautām ēkām. Ar javu pielī-
mētām plāksnēm papildus nepieciešama stiprināšana 
ar mehāniskajiem savienotājiem, t.i., atbilstošām izpleša-
mām ieliktņa bultskrūvēm no sintētiskā materiāla.

Ct 84 EXPrEss
Poliuretāna līme putu polistirola 
plākšņu stiprināšanai

 f  īpaši ātra darba gaita (līmēšana, pies-
tiprināšana ar dībeļiem un armēšanas 
slāņa izveide ir iespējama vienā dienā)
 f  laba adhēzija ar minerālām un putu 
polistirola pamatnēm
 f  ļauj strādāt  pie zemās temperatūras  
un pie liela gaisa mitruma
 f  maz uzbriestoša, nodrošina izmēru 
saglabāšanos
 f patēriņš: 10–14 m2

 f iepakojums: 850 ml
 f uzglabāšanas laiks: 15 mēneši

Poliuretāna līme Ceresit CT 84 ir paredzēta putu 
polistirola plātņu uzstādīšanai, siltinot ēku ārsienas ar 
viegli slapjo metodi. Līme ir ēkas ārējo sienu Ceresit 
Ceretherm Express bezšuvju siltināšanas sistēmas sastāv-
daļa. Ceresit CT 84 paredzēta putu polistirola plākšņu 
stiprināšanai, veicot gan jaunceļamo ēku, gan arī termo-
atjaunošanai paredzēto ēku siltināšanu.
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Ct 85 FlEX
līmēšanas un armēšanas java putu 
polistirolam (ePS)

 f ar augstu izturību pret triecieniem
 f unikāla šķiedru kombinācija
 f noturīga pret atmosfēras apstākļiem
 f  noturīga pret plaisājumiem un skrāpējumiem
 f  ar augstu adhēzijas spēju pie minerālām 
pamatnēm un putu polistirola
 f elastīga
 f var uzklāt ar mehānismiem
 f patēriņš: apm. 4,0–5,0 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Java Ceresit CT 85 paredzēta ēku ārējo sienu siltināša-
nai ar viegli–slapjo metodi, izmantojot putu polistirola 
paneļus. Tā ir ēku ārējo sienu apvienotās siltumizolāci-
jas sistēmas (ETICS) Ceresit Ceretherm sastāvdaļa. 
Java Ceresit CT 85 tiek lietota putu polistirola paneļu 
līmēšanai un ar sietu armētu plānkārtas aizsargslāņu vei-
došanai, veicot jaunceļamo ēku, kā arī termorenovācijai 
pakļauto ēku siltināšanu. Pateicoties īpaši radītai šķiedru 
kombinācijai, Ceresit CT 85 paaugstina siltināšana sis-
tēmas noturību pret mehāniskiem bojājumiem un novērš 
plaisu veidošanos.

Ct 85 FlEX ZiEMa  
llīmēšanas un armēšanas java 
putu polistirolam ePS - ziema

 f  ļauj veikt darbus pazeminātas  
temperatūras apstākļos
 f  augsta adhēzijas pakāpe pie  
minerālajām pamatnēm un polistirola 
 f tvaiku caurlaidīga
 f izturīga pret atmosfēras nokrišņiem
 f pastiprināta ar šķiedrām
 f noturīga pret plaisām un plaisājumiem
 f patēriņš: ~4,0–5,0 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Java Ceresit CT 85 ZIEMA ir paredzēta ēku ārējo 
sienu siltināšanai ar viegli–slapjo metodi, izmantojot 
polistirola plāksnes. Java ir ēkas ārējo sienu Ceresit 
Ceretherm Winter bezšuvju siltināšanas sistēmas 
sastāvdaļa. Javas īpašības ļauj veikt darbus maigas 
ziemas apstākļos, kad gaisa temperatūra ir noslīdējusi 
ne zemāk kā 0°C, bet 8 stundas pēc tās lietošanas 
pieļaujama temperatūras pazemināšanās līdz –5 °C. 
Java ir piemērota gan jaunceļamo ēku siltināšanai, gan 
arī termoatjaunošanai pakļautām ēkām. Ceresit CT 85 
ZIEMA ir armēta ar šķiedrām, līdz ar to tā ir noturīgāka 
pret plaisu veidošanos.
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Ct 100 iMPaCtUM
vienkomponenta, elastīga dispersija 
un pastiprinošs maisījums putu  
polistirolam

 f ļoti elastīgs
 f pastiprināts ar šķiedrām
 f  izturīgs pret galējām mehāniskām slodzēm  
un termiskajiem spriegumiem
 f ļoti hidrofobs
 f aizpilda līdz 2 mm lielas plaisas 
 f  pirms dekoratīvā apmetuma uzklāšanas  
nav nepieciešams gruntēt
 f iespējama masas tonēšana
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Ct 327
Stiegrojošs stikla šķiedras siets

 f sārmu izturīgs
 f neslīdošs
 f neplīstošs
 f uzlabo trieciena izturību
 f ar tīklu 1,0 m platumā un 25 m garumā

Pastiprinošs un stiegrojošs ”bruņu” stikla šķiedras 
siets iestrādāšanai stiegrojošā javās Ceresit ārējās 
siltumizolācijas kompozītajām sistēmām (ETICS).  
To ir vēlams lietot fasādēm ar augstāku spriegumu 
vai augstākām mehāniskām slodzēm.

Zs
līmēšanas java putu polistirolam

 f noturīga pret atmosfēras apstākļiem
 f iespēja veikt uzklāšanu ar mehānismiem
 f patēriņš: 5,0 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Līmējošā java Ceresit ZS ir paredzēta putu polistirola 
paneļu līmēšanai ēkas ārējo sienu bezšuvju siltināšanas 
sistēmas (ETICS) ietvaros ar Ceresit Ceretherm Popular 
viegli–slapjo metodi. Tā ir vienlīdz piemērota jaunceļa-
mos un termorenovācijai paredzētajos objektos. Paneļi, 
kas pielīmēti ar javu, papildus jānostiprina ar mehā-
niskajiem savienotājiem, t.i., ar atbilstošiem plastmasas 
spraišļiem.
Armēta slāņa no stikla šķiedras sieta veidošanai uz putu 
polistirola paneļiem izmantot javu Ceresit ZU.

Ct 87 WhitE FlEXiBlE
Balta līmēšanas un armēšanas java 
putu polistirolam ePS un minerālvatei 

 f  nav nepieciešama gruntēšana pirms  
apmetuma uzklāšanas

 f pastiprināta ar unikālu šķiedru kombināciju
 f  daudz mazāks patēriņš nekā standarta javām
 f izturīga pret skrambām un plaisāšanu
 f  augsta saķere ar minerālajām pamatnēm, 
putu polistirolu un minerālvati
 f elastīga, izturīga pret triecieniem
 f augsta tvaika caurlaidība
 f zema absorbcija
 f izturīga pret laikapstākļiem
 f var uzklāt ar mehānismiem

 f patēriņš: ~3,0–4,5 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Java Ceresit CT 87 ir Ceresit Ceretherm ETICS sistēmu 
sastāvdaļa. Javu CT 87 izmanto putu polistirola vai minerāl-
vates fasādes plākšņu nostiprināšanai un armēta aizsargslā-
ņa veidošanai jaunceļamu objektu siltināšanā, kā arī vecā-
ku ēku termorenovācijā. Ceresit CT 87 ir papildus armēta 
ar šķiedrām un, līdz ar to, ir vēl izturīgāka pret plaisu un 
sīkplaisu rašanos. CT 87 lietošana (krāsa, virsma un orga-
niskie modifikatori) ļauj izlaist pamatnes sagatavošanu, to 
gruntējot ar grunts krāsām, pirms jebkādu Ceresit apmetumu 
uzklāšanas. Īpašo, vieglo pildvielu saturs piešķir javai plas-
tiskāku, vieglu un homogēnu konsistenci, to vieglāk samaisīt, 
uzklāt un izlīdzināt, vienlaicīgi ekonomējot materiālu.

 f var uzklāt mehāniski
 f patēriņš: aptuv.  2,5 – 3,5 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši 

Ceresit CT 100 ir izmantošanai gatavs maisījums 
pastiprinātas kārtas veidošanai, veicot ēku ārējo sienu 
siltumizolāciju. Tas ir ēku ārējās siltumizolācijas kom-
pozītās sistēmas (ETICS) Ceresit Ceretherm Impactum 
sastāvdaļa. To var izmantot arī esošu, bojātu vai 
saplaisājušu izolācijas sistēmu nostiprināšanai.
Maisījumu CT 100 izmanto ļoti elastīgas un pret trie-
cieniem izturīgas, pastiprinātas aizsargkārtas veidoša-
nai, kad izolē jaunuzceltas ēkas vai tādas, kurās tiek 
uzlabota siltumefektivitāte.  
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ZU
līmēšanas un armēšanas java 
putu polistirolam

 f laba adhēzija ar minerālām pamatnēm
 f  elastīga
 f izturīga
 f iespēja veikt uzklāšanu ar mehānismiem
 f patēriņš: 4,0–5,0 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Java Ceresit ZU ir paredzēta ēku ārējo sienu siltināšanai 
ar viegli–slapjo metodi, izmantojot putu polistirola pane-
ļus. Java ir ēku ārējo sienu bezšuvju siltināšanas sistēmas 
Ceresit Ceretherm Popular sastāvdaļa. Java Ceresit 
ZU ir piemērota putu polistirola paneļu stiprināšanai un 
armēšanas slāņa veidošanai, veicot jaunceļamo un ter-
morenovācijai paredzēto objektu siltināšanu.

Ct 137 MiNEral DrY
minerālais apmetums ar  
„akmentiņu” faktūru, grauds 2 mm

 f  tiek ražots baltā krāsā un krāsošanai 
piemērotā variantā  
 f ar augstu tvaika caurlaidību (elpojošs)
 f  augsta izturība un noturība pret laika 
apstākļiem
 f  dabiski izturīgs pret sēnītēm, aļģēm un 
pelējumu
 f hidrofobs
 f  patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai 
uz iepakojuma
 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 137 ir paredzēts plānkārtas apmetumu veido-
šanai uz betona pamatnēm, tradicionāliem apmetumiem, 
ģipša pamatnēm, skaidu un ģipškartona plātnēm u.c.
Iesakām lietot apmetumu CT 137 fasāžu apdarei ēku 
ārējo sienu Ceresit Ceretherm bezšuvju siltināšanas sistē-
mās ar putu polistirola paneļu vai minerālvates fasādes 
plākšņu izmantošanu. Apmetumu CT 137 iesakām lietot 
arī pārsegumu siltināšanai (no griestu puses) Ceresit 
Ceretherm Wool Garage sistēmā, ar garenšķiedru mine-
rālvates plākšņu izmantošanu. Izstrādājums ir paredzēts 
lietošanai kā nobeiguma fasādes apdares slānis, kā arī 
krāsošanai paredzētā variantā, piem., ar silikāta krāsu  
CT 54, silikona krāsu CT 48 vai akrila krāsu CT 42 
(gadījumā, ja tiek lietota Ceresit Ceretherm sistēma,  
ar putupolistirola paneļu izmantošanu).

Ct 60 aCrYliC ElastiC 
Akrila apmetums ar „akmentiņu” 
faktūru, grauds 1,5 mm, 2,0 mm  
vai 2,5 mm

 f vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējama
 f izturīgs pret laika apstākļu iedarbību
 f zema absorbcija un augsta elastība
 f izturīgs pret bojājumiem
 f tvaika caurlaidība
 f  BioProtect sastāvs - noturīgs pret sēnīšu,  
aļģu un pelējumu attīstību

 f krāsas toņu stabilitāte
 f iespējama uzklāšana ar mašīnu

 f  patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

Ceresit CT 60 ir paredzēts plānkārtas apmetumu veidoša- 
nai siltināšanas sistēmās, uz betona pamatnēm, parastiem 
apmetumiem, ģipša pamatnēm un skaidu plātnēm, ģipš- 
kartona plāksnēm un citām virsmām.
Mēs iesakām lietot CT 60 kā fasāžu apmetumu Ceresit 
ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) ietva-
ros. Intensīvu, tumšu krāsu gadījumā materiāla uzklāšanā 
uz fasādēm jāaprobežojas ar nelieliem laukumiem, piem., 
arhitektoniskajām detaļām. Apmetums CT 60 ir aizsargāts 
pret bioloģisku piesārņojumu, piemēram, sēnītēm, pelējumu 
un aļģēm.
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Ct 64 aCrYliC ElastiC
Akrila apmetums ar „ķirmjveida” 
faktūru, grauds 2 mm

 f vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējams
 f izturīgs pret laika apstākļu iedarbību
 f zema absorbcija un augsta elastība
 f izturīgs pret bojājumiem
 f tvaika caurlaidība
 f  BioProtect sastāvs - noturīgs pret sēnīšu, 
aļģu un pelējumu attīstību

 f krāsas toņu stabilitāte
 f iespējama uzklāšana ar mašīnu
 f patēriņš: ~2,7 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

Ceresit CT 64 ir paredzēts plānkārtas apmetumu vei-
došanai siltināšanas sistēmās, uz betona pamatnēm, 
parastiem apmetumiem, ģipša pamatnēm un skaidu 
plātnēm, ģipškartona plāksnēm un citām virsmām.
Mēs iesakām lietot CT 64 kā fasāžu apmetumu Ceresit 
ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) 
ietvaros.
Intensīvu, tumšu krāsu gadījumā materiāla uzklāšanā uz 
fasādēm jāaprobežojas ar nelieliem laukumiem, piem., 
arhitektoniskajām detaļām.
Apmetums CT 64 ir aizsargāts pret bioloģisku piesārņo-
jumu, piemēram, sēnītēm, pelējumu un aļģēm.
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Ct 72 siliCatE aEro
Silikāta apmetums ar „akmentiņu” 
faktūru, grauds 1,5 mm, 2,0 mm  
un 2,5 mm

 f vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējams
 f liela tvaika caurlaidība (elpojošs)
 f  augsta noturība - izturīgs pret bojājumiem 
un tīrīšanu
 f izturīgs pret laika apstākļu iedarbību
 f  BioProtect sastāvs - noturīgs pret sēnīšu, 
aļģu un pelējumu attīstību
 f liela krāsas toņu stabilitāte 
 f iespējama uzklāšana ar mašīnu 
 f  patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā  
vai uz iepakojuma
 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 72 paredzēts plānkārtas apmetumu veidošanai 
uz tradicionāliem apmetumiem, betona un ģipša pamat-
nēm, kā arī skaidu un ģipškartona plātnēm u.c. pamatnēm. 
Iesakām lietot apmetumu CT 72 fasāžu apdarei ēku ārējo 
sienu Ceresit Ceretherm bezšuvju siltināšanas sistēmās ar 
putu polistirola paneļu vai minerālvates fasādes plākšņu 
izmantošanu. Apmetumu CT 72 iesakām lietot starpsienām, 
kurām nepieciešama laba tvaiku caurlaidība.
Apmetums CT 72 ir pieejams plašā krāsu toņu gammā, 
tomēr, ja materiāla krāsa ir intensīvos, tumšos toņos un tas 
tiek izmantots uz fasādēm, tad tas jāierobežo lietošanā 
līdz nelielām virsmām, piem., arhitektoniskām detaļām. 
Apmetums ir noturīgs  bioloģisko koroziju, piem., sēnīšu, 
pelējuma un aļģu iedarbību. Īpaši ieteicams izmantot  
apzaļumotās vietās, kur ir paaugstināti bioloģiskās korozi-
jas draudi.

Ct 73 siliCatE aEro 
Silikātapmetums ar „ķirmjveida”  
faktūru, grauds 2,0 mm

 f vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējams
 f liela tvaika caurlaidība (elpojošs)
 f  augsta noturība - izturīgs pret bojājumiem 
un tīrīšanu
 f izturīgs pret laika apstākļu iedarbību
 f  BioProtect sastāvs - noturīgs pret sēnīšu, 
aļģu un pelējumu attīstību
 f liela krāsas toņu stabilitāte 
 f Iespējama uzklāšana ar mašīnu
 f  patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā  
vai uz iepakojuma
 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 73 apmetums paredzēts plānkārtas apmetumu 
veidošanai uz tradicionālā apmetuma, tāpat betona un 
ģipša pamatnēm, kā arī skaidu un ģipškartona plātnēm u.c. 
pamatnēm. Iesakām lietot apmetumu CT 73 fasāžu apda-
rei ēku ārējo sienu Ceresit Ceretherm bezšuvju siltināšanas 
sistēmās ar putu polistirola paneļu vai minerālvates fasādes 
plākšņu izmantošanu. Apmetumu CT 73 iesakām lietot 
starpsienām, kurām nepieciešama laba tvaiku caurlaidība. 
Apmetums CT 72 ir pieejams plašā krāsu toņu gammā, 
tomēr, ja materiāla krāsa ir intensīvos, tumšos toņos un tas 
tiek izmantots uz fasādēm, tad tas jāierobežo lietošanā līdz 
nelielām virsmām, piem., arhitektoniskām detaļām.Apmetums 
ir noturīgs  bioloģisko koroziju, piem., sēnīšu, pelējuma un 
aļģu iedarbību.Īpaši ieteicams izmantot  apzaļumotās vie-
tās, kur ir paaugstināti bioloģiskās korozijas draudi.

Ct 74 siliCoNE sElF ClEaN
Silikona apmetums ar „akmentiņu” 
faktūru, grauds 1,5 mm, 2,0 mm  
un 2,5 mm

 f vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējams
 f augsta pašattīrīšanās
 f ļoti izturīgs pret netīrumiem
 f hidrofobs
 f  ļoti zema ūdens absorbcija un augsta  
tvaika caurlaidība
 f augsta noturība 
 f augsta elastība un triecienizturība
 f ļoti izturīgs pret laika apstākļiem
 f augsta krāsas toņa stabilitāte
 f  BioProtect sastāvs - izturīgs pret sēnītēm, 
aļģēm un pelējumu
 f iespējama uzklāšana ar mašīnu 

 f  patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 74 ir paredzēts plānkārtas apmetumu veidošanai silti-
nāšanas sistēmās, uz betona pamatnēm, parastiem apmetumiem, 
ģipša pamatnēm un skaidu plātnēm, ģipškartona plāksnēm un 
citām virsmām. Mēs iesakām lietot CT 74 kā fasāžu apmetumu 
Ceresit ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) 
ietvaros, izmantojot EPS plātnes (putu polistirola plātnes) un 
minerālvati. CT 74 apmetumu ir ieteicams klāt uz ārsienām, kur 
nepieciešama augsta tvaika caurlaidība kopā ar ļoti zemu ūdens 
absorbciju un augstu izturību pret netīrumiem (Double Dry tehno-
loģija). CT 74 ir pieejams plašā krāsu diapazonā, taču intensīvu, 
tumšu krāsu gadījumā materiāla uzklāšanā uz fasādēm jāaprobe-
žojas ar nelieliem laukumiem, piem., arhitektoniskajām detaļām. 
Apmetums CT 74 ir aizsargāts pret bioloģisku piesārņojumu, 
piemēram, sēnītēm, pelējumu un aļģēm.

Ct 75 siliCoNE sElF ClEaN 
Silikona apmetums ar „ķirmjveida” 
faktūru, grauds 2,0 mm

 f vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējams
 f augsta pašattīrīšanās
 f ļoti izturīgs pret netīrumiem
 f hidrofobs
 f  ļoti zema ūdens absorbcija un augsta  
tvaika caurlaidība
 f augsta noturība 
 f augsta elastība un triecienizturība
 f ļoti izturīgs pret laika apstākļiem
 f augsta krāsas toņa stabilitāte
 f  BioProtect sastāvs - izturīgs pret sēnītēm, 
aļģēm un pelējumu
 f iespējama uzklāšana ar mašīnu

 f  patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 75 ir paredzēts plānkārtas apmetumu veidošanai 
siltināšanas sistēmās, uz betona pamatnēm, parastiem apme-
tumiem, ģipša pamatnēm un skaidu plātnēm, ģipškartona plāk-
snēm un citām virsmām. Mēs iesakām lietot CT 75 kā fasāžu 
apmetumu Ceresit ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sis-
tēmas) ietvaros, izmantojot EPS plātnes (putu polistirola plātnes) 
un minerālvati. CT 75 apmetumu ir ieteicams klāt uz ārsienām, 
kur nepieciešama augsta tvaika caurlaidība kopā ar ļoti zemu 
ūdens absorbciju un augstu izturību pret netīrumiem (Double 
Dry tehnoloģija). CT 75 ir pieejams plašā krāsu diapazonā, 
taču intensīvu, tumšu krāsu gadījumā materiāla uzklāšanā uz 
fasādēm jāaprobežojas ar nelieliem laukumiem, piem., arhitek-
toniskajām detaļām. Apmetums CT 75 ir aizsargāts pret biolo-
ģisku piesārņojumu, piemēram, sēnītēm, pelējumu un aļģēm.
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Ct 174 siliCatE-siliCoNE 
aQUastatiC
Silikātu-silikona apmetums
ar „akmentiņu” faktūru,  
grauds 1,5 mm vai 2,0 mm

 f vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējams
 f augsta pašattīrīšanās
 f ļoti izturīgs pret netīrumiem
 f hidrofobs
 f  ļoti zema ūdens absorbcija un augsta  
tvaika caurlaidība
 f augsta noturība 
 f augsta elastība un triecienizturība
 f ļoti izturīgs pret laika apstākļiem
 f augsta krāsas toņa stabilitāte
 f  BioProtect sastāvs - izturīgs pret sēnītēm, 
aļģēm un pelējumu

Ct 174 MaChiNE
Silikātu-silikona apmetums  
„akmentiņu” faktūra, grauds  
1,0 mm

 f paredzēts uzklāšanai ar mašīnu 
 f optimizēts patēriņš 
 f viendabīga beigu faktūra 
 f zema absorbcijas spēja 
 f  izturīgs pret bojājumiem un laika  
apstākļiem 
 f  pieejams Ceresit Colours of Nature®  
pilnā krāsu gammas paletē

 f patēriņš: 1,5 kg/m2
 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

 f iespējama uzklāšana ar mašīnu
 f  patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā vai uz iepakojuma
 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 174 apvieno silikāta apmetuma un silikona apmetuma 
priekšrocības. Tas ir tvaika caurlaidīgs, ar zemu ūdens uzņemša-
nu un izturīgs pret netīrumiem (Double Dry tehnoloģija). Ceresit 
CT 174 ir paredzēts plānkārtas apmetumu veidošanai siltinā-
šanas sistēmās uz betona pamatnēm, parastiem apmetumiem, 
ģipša pamatnēm un skaidu plātnēm, ģipškartona plāksnēm un 
citām virsmām. Mēs iesakām lietot CT 174 kā fasāžu apmetumu 
Ceresit Ceretherm ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistē-
mas) ietvaros, izmantojot EPS plāksnes (putu polistirola plāksnes) 
un minerālvati. Intensīvu, tumšu krāsu gadījumā materiāla izmanto-
šana jāierobežo līdz nelielām virsmām, piemēram, arhitektoniska-
jām detaļām. CT 174 ir aizsargāts pret bioloģisku piesārņojumu, 
piemēram, sēnītēm, pelējumu un aļģēm.

Apmetums Ceresit CT 174 MACHINE apvieno silikāta un 
silikona apmetuma labākās īpašības. Tas ir tvaika caurlai-
dīgs, ar zemu absorbcijas spēju un izturību pret netīrumiem.
Ceresit CT 174 MACHINE ir paredzēts plānkārtas apme-
tumu veidošanai siltināšanas sistēmās uz betona pamatnēm, 
parastiem apmetumiem, ģipša pamatnēm un skaidu plāt-
nēm, ģipškartona plāksnēm un citām virsmām.
Mēs iesakām lietot CT 174 MACHINE kā fasāžu apmetu-
mu kompleksajās ēku ārsienu siltināšanas sistēmās Ceresit 
Ceretherm ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistē-
mas), izmantojot EPS plāksnes (putu polistirola plāksnes) 
un minerālvati. Intensīvu, tumšu krāsu gadījumā materiāla 
izmantošana jāierobežo līdz nelielām virsmām, piemēram, 
arhitektoniskajām detaļām.
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Ct 175 siliCatE-siliCoNE 
aQUastatiC
Silikātu-silikona apmetums ar „ķirmj-
veida” faktūru, grauds 2,0 mm

 f vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējams
 f hidrofobs, izturīgs pret netīrumiem
 f tvaika caurlaidīgs 
 f zema ūdens absorbcija 
 f izturīgs pret bojājumiem
 f ļoti izturīgs pret laika apstākļiem
 f  BioProtect sastāvs - izturīgs pret sēnītēm, 
aļģēm un pelējumu
 f iespējama uzklāšana ar mašīnu 
 f patēriņš: ~2,7 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ct 79 ElastoMEriC  
iMPaCtUM
elastomērisks apmetums „akmentiņu” 
faktūra, grauds 1,5 mm 

 f ārkārtīgi elastīgs
 f ārkārtīgi izturīgs pret laikapstākļiem
 f  ārkārtīgi izturīgs pret bojājumiem  
ekspluatācijā – pat pret 100 džoulu spēku
 f  pašattīrošs (augsta izturība pret netīrumiem)
 f augsta tvaika caurlaidība
 f  augsta izturība pret sēnīšu, aļģu un  
pelējuma attīstību
 f  pieejams visos Ceresit Colours of Nature® 
krāsu paletes toņos

 f iespēja tonēt intensīvās un tumšās krāsās
 f iespējams uzklāt mehāniski

Ceresit CT 175 apvieno silikāta apmetuma un silikona 
apmetuma priekšrocības. Tas ir tvaika caurlaidīgs, ar zemu 
absorbcijas spēju un izturīgs pret netīrumiem (Double Dry 
tehnoloģija). Ceresit CT 175 ir paredzēts plānkārtas apme-
tumu veidošanai siltināšanas sistēmās uz betona pamatnēm, 
parastiem apmetumiem, ģipša pamatnēm un skaidu plātnēm, 
ģipškartona plāksnēm un citām virsmām.
Mēs iesakām lietot CT 175 kā fasāžu apmetumu Ceresit 
Ceretherm ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) 
ietvaros, izmantojot EPS plāksnes (putu polistirola plāksnes) un 
minerālvati. Intensīvu, tumšu krāsu gadījumā materiāla izman-
tošana jāierobežo līdz nelielām virsmām, piemēram, arhi-
tektoniskajām detaļām. CT 175 ir aizsargāts pret bioloģisku 
piesārņojumu, piemēram, sēnītēm, pelējumu un aļģēm.

 f patēriņš: no 2,3 līdz 2,5 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Lietošanai gatavais, elastomēriskais apmetums Ceresit CT 79  
ir ieteicams kā fasādes nobeiguma apmetums sienām ar putu 
polistirola plāksnēm ēku ārējās siltumizolācijas kompozītā 
sistēmā (ETICS) Ceresit Ceretherm Impactum. Apmetums 
Ceresit CT 79 ir īpaši ieteicams pielietošanai nodalījumos 
(tādos kā cokola daļa, garāžu ieejas, autostāvvietu zona, 
rotaļu laukumu apkārtne), kur ir nepieciešama augsta izturība 
pret bojājumiem, ekspluatācijas izturība un arī laba izturība 
pret netīrumiem. Apmetums CT 79 saglabā tā elastību daudz 
plašākā temperatūru intervālā nekā tradicionālie apmetumi uz 
akrila dispersiju pamata. Tas satur atlasītu oglekļa, stikla un 
poliakrilamīda  šķiedru kombināciju, kas palielina izturību pret 
bojājumiem ekspluatācijā un triecieniem. 
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Ct 77
mozaīkveida apmetums
grauds 1,4–2,0 mm

 f ražo vairāk 48 krāsu toņos
 f gatavs lietošanai
 f  izturīgs pret laika apstākļiem –  
viegli saglabāt tīru
 f izturīgs pret berzi
 f  patēriņš: 4,5 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 77 apmetuma masu uzklāj dekoratīvā krāsainā 
slānī uz parastā apmetuma, tāpat betona, ģipša, šķiedru 
un ģipškartona plātnēm u.c. pamatnēm. CT 77 galveno-
kārt iesaka lietot intensīvi noslogotu vietu, piem., kāpņu 
telpu, koridora un ēku ieeju sienu apdarei. Piemērots arī 
interjerā interesantu risinājumu izveidei. Āra darbos mate-
riālu var lietot uz virsmām, kas bieži smērējas: cokoliem, 
kāpņu margām, logu un durvju ailēs. Ja CT 77 ir intensīvs 
tumšs tonis, Ceresit Ceretherm (izmantojot putu polistirola 
plāksnes) siltināšanas sistēmās tas būtu jāklāj tikai uz 
mazām fasādes virsmām, piem., cokoliem vai arhitektonis-
kām detaļām.

Ct 15
gruntskrāsa

 f  pieejama vairākos krāsu toņos;  
tonējama
 f atvieglo apmetuma uzklāšanu
 f uzlabo adhēziju ar pamatni
 f ūdensizturīga
 f gatava lietošanai
 f patēriņš: 0,2 – 0,35 l/m2

 f iepakojums: 10 l
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 15 atvieglo plānkārtas silikāta apmetumu un 
faktūras apmetumu uzklāšanu ēku iekšdarbos un āra darbos 
Ieteicama ar sietu armēta slāņa gruntēšanai, veicot ēku sil-
tināšanu Ceresit Ceretherm sistēmā ar viegli slapjo metodi 
un veidojot tradicionālus apmetumus. Ar gruntskrāsu var 
pārklāt skaidu un ģipškartona plātnes, ar apmetumu pārklātas 
virsmas, visu veidu betona virsmas un krāsu slāņus, kuriem ir 
spēcīga adhēzija ar pamatni. Pamatņu gruntēšana ar CT 15 
gruntskrāsu ievērojami samazina to uzsūktspēju, kas vairāk 
aizsargā no krāsu slānim uzklājamo materiālu pārāk ātras 
izžūšanas. CT 15 satur smalkgraudainu saistvielu, kas padara 
gruntētās virsmas raupjākas un noturīgākas pret plaisāšanu, 
uzlabo apmetuma, špakteles un krāsu adhēziju ar pamatni. 
Gruntskrāsai ir  ļoti laba segtspēja. Tas novērš vēlāku planku-
mu veidošanos uz krāsainiem silikāta apmetumiem un minerā-
liem apmetumiem.
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Ct 16 QUartZ CoNtaCt
gruntskrāsa

 f  pieejama vairākos krāsu toņos; tonējama
 f atvieglo apmetuma uzklāšanu
 f palielina adhēziju ar pamatni
 f ūdensizturīga
 f gatava tūlītējai lietošanai
 f patēriņš: 0,2–0,35 l/m2

 f iepakojums: 10 l
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Gruntskrāsa Ceresit CT 16 atvieglo plānkārtas apmetumu uzklā-
šanu un apmešanu iekšdarbos un ārdarbos. Ieteicama armēto 
slāņu gruntēšanai Ceresit Ceretherm ETICS (ārējās siltumizolācijas 
kompozītās sistēmas) ietvaros, un veidojot tradicionālus apmetu-
mus. Ar gruntskrāsu CT 16 var noklāt skaidu plākšņu, ģipškartona 
plākšņu, ģipša apmetumu, visa veida betonu un stipru krāsas slāņu 
virsmas. Pamatņu nogruntēšana ar gruntskrāsu CT 16 ievērojami 
samazina to uzsūkšanas spēju, līdz ar to novēršot vēlāk uzklāja-
mo materiālu pārāk ātru izžūšanu. CT 16 sastāvā esošā, smalkā 
pildviela padara gruntētās virsmas grubuļainas un noturīgas pret 
skrāpējumiem. Attīstītā virsma palielina apmetumu, špaktelēšanas 
tepju un krāsu adhēziju. Šim produktam ir liela pārklāšanas spēja, 
un tas efektīvi veido pamatnes virsmu viendabīgu, novēršot jebkādu 
traipu izveidošanos uz krāsainiem akrila, minerālajiem un silikona 
apmetumiem.

Ct 42 aCrYliC  ElastiC 
Akrila krāsa

 f  vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējama
 f zema absorbcijas spēja
 f izturīga pret bojājumiem
 f izturīga pret laika apstākļiem
 f  BioProtect sastāvs - noturīgs pret sēnīšu, 
aļģu un pelējumu attīstību
 f patēriņš: 0,3 l/m2

 f iepakojums: 15 l
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Krāsa Ceresit CT 42 paredzēta fasāžu, betona konstrukciju un 
iekštelpu aizsardzībai. To var lietot uz minerālām pamatnēm 
(betona, cementa apmetumiem, kaļķu-cementa apmetumiem 
un kaļķu apmetumiem). Ar CT 42 var krāsot Ceresit CT 34 un 
CT 137 minerālos apmetumus, Ceresit CT 60 un CT 64 akrila 
apmetumus, kas uzklāti uz tradicionālajām pamatnēm, un virsmas 
Ceresit ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) 
ietvaros. 
Fasādes, kas ir klātas ar krāsu CT 42, var mazgāt ar zema 
spiediena ūdens mazgājamām iekārtām. Fasādes pakļaušana 
saules iedarbībai rada bīstamus spriegumus virsmā, tādēļ tumšas 
krāsas toņi būtu jālieto tikai uz maziem laukumiem, piemēram, 
arhitektoniskām detaļām. 
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Ct 48 siliCoNE sElF 
ClEaN
Silikona krāsa

 f  vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējama
 f zema absorbcijas spēja
 f tvaika caurlaidīga (elpojoša)
 f noturīga pret netīrumiem
 f ilgizturīga
 f  ļoti izturīga pret laika apstākļiem un  
UV starojumu 
 f  BioProtect sastāvs - noturīgs pret  
sēnīšu, aļģu un pelējumu attīstību
 f patēriņš: 0,3 l/m2
 f iepakojums: 15 l un 3,5 l
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Krāsa Ceresit CT 48 paredzēta fasāžu, betona konstrukciju un iekštelpu aizsar-
dzībai. To var lietot uz minerālām pamatnēm (betona, cementa apmetumiem, 
kaļķu-cementa apmetumiem un kaļķu apmetumiem). Ar CT 48 var krāsot Ceresit 
CT 34 un CT 137 minerālos apmetumus, Ceresit CT 60 un CT 64 akrila apme-
tumus, Ceresit CT 72 un CT 73 silikāta apmetumus, Ceresit CT 174 un CT 175 
silikāta-silikona apmetumus, kā arī elastomērisko apmetumu Ceresit CT 79 un 
Ceresit CT 74 un CT 75 silikona apmetumus, kas uzklāti uz tradicionālajām 
pamatnēm, un virsmas Ceresit ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistē-
mas) ietvaros, kad tiek izmantotas putu polistirola (EPS) plāksnes. Pārklājuma 
struktūra nodrošina ātru mitruma iztvaikošanu no pamatnes, vienlaikus veidojot 
efektīvu aizsardzību pret mitruma iedarbību no ārpuses. Krāsā CT 48 izmantotā 
saistviela, pēc krāsas klājuma samērcēšanas ar ūdeni, uz virsmas rada „pērļu” 
efektu. CT 48 ir ļoti ieteicams izmantot vēsturiskos objektos, renovācijā un uz 
gaisu caurlaidīgiem apmetumiem, kā arī visa veida virsmām, kur nepieciešama 
pārklājuma estētiskā kvalitāte un ilgizturība. Fasādes, kas ir klātas ar krāsu CT 
48, var mazgāt ar zema spiediena ūdens mazgājamām iekārtām. Fasādes 
pakļaušana saules iedarbībai rada bīstamus spriegumus virsmā, tādēļ tumšas 
krāsas toņi būtu jālieto tikai uz maziem laukumiem, piemēram, arhitektoniskām 
detaļām. Krāsai piemīt aizsargspēja pret bioloģiskiem bojājumiem, piemēram, 
sēnītēm, pelējumu vai aļģēm.

Ct 54 siliCatE aEro
Silikāta krāsa

 f  vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējama
 f  augsta tvaika caurlaidība (elpojoša)
 f  ar augstu izturību pret bojājumiem un 
tīrīšanu 
 f izturīga pret laika apstākļiem
 f  BioProtect sastāvs - noturīgs pret  
sēnīšu, aļģu un pelējumu attīstību
 f krāsas toņu stabilitāte
 f patēriņš: 0,3 l/m2

 f iepakojums: 15 un 3,5 l
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ct 240 WEt WiNtEr
žūšanu paātrinoša piedeva  
apmetumam un krāsām zemas 
temperatūras liela gaisa mitruma 
apstākļos

 f  sniedz iespēju veikt darbus zemā  
temperatūrā un lielā gaisa mitrumā
 f viegli lietojama
 f  neitrāla pret citām materiālu īpašībām
 f  aptuvenais patēriņš: 1 iepakojums  
(100 ml) uz 25 kg apmetuma  
50 ml uz 15 l krāsas un 15 kg grunts

Ceresit CT 54 ir paredzēta fasāžu un iekštelpu (sienu un griestu)  
krāsošanai. Ar CT 54 var pārklāt iepriekš nekrāsotas virsmas: minerālas 
pamatnes, betonu, cementa apmetumu, kaļķa - cementa apmetumu un 
kaļķa apmetumu. Ķīmiskās reakcijas rezultātā krāsa iegūst pastāvīgu 
adhēziju ar pamatni. Galvenokārt krāsu iesaka lietot svaiga apmetuma 
pārkrāsošanai, jo tā ļauj ātri ķerties pie krāsošanas darbiem, nebaidoties, 
ka apmetuma sārmainā reakcija sabojās krāsas slāni. Ar krāsu var noklāt 
Ceresit minerālos apmetumus CT 34 un CT 137, silikāta apmetumus 
Ceresit CT 72 un CT 73, kā arī silikāta – silikona apmetumus CT 174 ja 
CT 175, kas izpildīti uz tradicionālām pamatnēm un ietilpst ēku ārējo sienu 
Ceresit Ceretherm bezšuvju siltināšanas sistēmās. Nedegšanas un ļoti 
labas tvaika caurlaidības dēļ CT 54 ieteicams izmantot Ceresit Ceretherm 
Wool sistēmās, kurās izolācijas materiāls ir minerālvates plātnes. Krāsa ir 
aizsargāta pret bioloģisko koroziju, piem., pelējuma sēnītēm vai aļģēm.

 f iepakojums: 100 ml
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Piedeva plāna seguma akrila apmetumiem (CT 60, CT 64), silīcija-sili-
kāta 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), 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.

Ct 49  NaNo siliCoNE 
rENo
nano silikona krāsa

 f vairāk nekā 500 krāsu toņi, tonējama
 f zema ūdensuzsūce 
 f augsta tvaika caurlaidība 
 f  pašattīroša un noturīga pret netīrumiem
 f stipri elastīga
 f  ļoti noturīga, pateicoties Silix XD®  
sastāvam
 f nosedz plaisas
 f  ļoti noturīga pret UV starojumu un  
laika apstākļiem
 f tiksotropa
 f nevainojama fasāžu renovācijai

 f  BioProtect sastāvs - ļoti noturīgs pret sēnīšu, aļģu un pelējumu attīstību
 f patēriņš: 0,3 l/m2

 f iepakojums: 15 l
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 49 ir paredzēta lietošanai gan iekšdarbos, gan āra darbos. 
Krāsu īpaši iesaka lietot ar kaitīgiem laika apstākļiem (piem., skābajiem lie-
tiem) saskarē esošu virsmu, tāpat vietu, kas saskaras ar bioloģisko koroziju, 
krāsošanai un visur, kur nepieciešama krāsas klājuma noturība un laba izturī-
ba pret smērēšanos. Krāsā CT 49 izmantotā Silix XD® sastāvdaļa paildzina 
krāsas slāņa skaisto izskatu un krāsotās virsmas kalpošanas laiku. Pateicoties 
virsmas izcilām ūdens atgrūdošām īpašībām, rodas pērlīšu efekts, kas neļauj 
ūdenim un netīrumiem iesūkties krāsas slāņa struktūrā., pie tam saglabājot 
ļoti labu tvaika caurlaidību. Ar krāsu iespējams krāsot stabilas minerālas 
pamatnes: betonu, cementa apmetumu, cementa–kaļķu apmetumu un kaļķa 
apmetumu, stikla virsmas u.c. Noturība pret lietu rodas pēc min. 3 stundām.

Ct 280 DrY WiNtEr
lipšanu un žūšanu paātrinoša 
līmes javu piedeva zemas  
temperatūras apstākļos

 f  sniedz iespēju veikt darbus zemā tem-
peratūrā un lielā gaisa mitrumā
 f viegli lietojama
 f  neitrāla pret citām materiālu īpašībām
 f  aptuvenais patēriņš: 1 iepakojums  
(250 ml) uz 25 kg apmetuma 

 f iepakojums: 250 g
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

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) pie-
devu, lai paātrinātu pielipšanu un žūšanu zemā temperatūrā un lielā gaisa 
mitrumā. Piedeva sniedz iespēju veikt darbus vēla rudens un agra pavasa-
ra periodos, kad temperatūra naktī pazeminās zem nulles. Ceresit produk-
tu uzklāšanai jānotiek tad, kad gaisa un augsnes temperatūra ir virs nulles; 
temperatūras pazemināšanās zem nulles ir pieļaujama 6 - 8 stundas pēc 
uzklāšanas pabeigšanas.
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 f iespējams staigāt jau pēc 6 stundām
 f iestrādājama arī mehāniski
 f  piemērota lietošanai zem grīdas  
seguma un uz apsildāmām grīdām
 f izturīga pret punkta slodzi
 f lietošanā ekonomiska
 f patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,5 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

 f piemērota uz apsildāmām grīdām
 f iespējams staigāt jau pēc 3 stundām
 f iestrādājama arī mehāniski
 f ūdensizturīga un aukstumizturīga
 f ļoti izturīga pret lielām slodzēm
 f ātri iegūstama spiedes izturība
 f patēriņš: 1 mm slānim 1,52 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

 f  zem visa veida grīdas seguma materiāliem
 f  izmantojama gan kā špaktele, gan kā 
pašizlīdzinoša java
 f izturīga pret punktveida slodzi
 f piemērota apsildāmām virsmām
 f izturīga pret staigāšanu pēc 3 stundām
 f  patēriņš: aptuveni 1,52 kg/m2 uz katru 
javas slāņa mm

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

 f iespējams staigāt jau pēc 3 stundām
 f iestrādājama arī mehāniski
 f ļoti izturīga pret lielām slodzēm
 f izturīga pret berzi
 f patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,6 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Java CN 69 ir paredzēta ar pamatni tieši saistītu līdzi-
nāšanas slāņu liešanai. Javu var izmantot betona griestu 
pārsegumu un cementa un anhidrīta cementa virsmu 
līdzināšanai zem keramikas flīzēm un dažādiem grīdas 
seguma materiāliem (piem., paklājiem vai korķa segu-
ma, linoleja). To var izmantot ēkas iekštelpās, kur pastā-
vīgi nav pārāk mitrs. Java ir pašizlīdzinoša un tādējādi 
viegli iestrādajama.

Java Ceresit CN 70 ir paredzēta betona griestu pār-
segumu un lietu cementa un anhidrīta cementa grīdu 
līdzināšanai zem keramikas flīzēm un dažādiem grīdas 
seguma materiāliem, piemēram, paklājiem, korķa seguma, 
linoleja, parketa (tikai mazu elementu, piemēram, mozaīku 
līmēšanai) un grīdas flīzēm. To var izmantot iekštelpās, kur 
pastāvīgi nav pārāk mitrs, noliktavās, darbnīcās, ražošanas 
telpās, nojumēs, saimnieciskajās telpās birojos un arī sani-
tārajās telpās. Javu var lietot arī uz piemērotas stingrības 
ģipškartona un ģipša šķiedras grīdas plātnēm, kas uzstādī-
tas saskaņā ar ražotāju ieteikumiem. Java ir pašizlīdzinoša 
un tādējādi viegli iestrādajama. Liešanas laikā Ceresit 
CN 70 javā var uzstādīt grīdas apsildes sistēmu un uz tās 
uzklāt hidroizolācijas slāni no Ceresit CL vai CR izstrādā-
jumu sērijas. Mitrās telpās un āra darbos var lietot grīdas 
javas Ceresit CN 76, CN 80, CN 83, CN 87.

Špaktele Ceresit CN 71 ir paredzēta ar pamatni nepa-
starpināti saistītu izlīdzinošo slāņu liešanai zem tādiem 
materiāliem kā linolejs, PVC, lamināta parkets, paklājs, 
korķis un citiem plāniem seguma materiāliem. Špakteli var 
izmantot betona, cementa un anhidrītcementa virsmu (arī 
apsildāmu) izlīdzināšanai. CN 71 var lietot ēku iekštel-
pās, kur pastāvīgi nav pārāk mitrs.

Java CN 72 ir paredzēta betona griestu pārsegumu un 
lietu cementa un anhidrīta cementa grīdu virsmu līdzinā-
šanai zem keramikas flīzēm un dažādiem grīdas seguma 
materiāliem, piemēram, paklājiem, korķa seguma, linoleja, 
parketa (tikai mazu elementu, piem., mozaīku līmēšanas 
gadījumā) un grīdas flīzēm. To var izmantot ēkas iekštel-
pās, kur pastāvīgi nav pārāk mitrs, noliktavās, darbnīcās, 
ražošanas telpās, nojumēs, saimnieciskajās telpās u.c. 
Java ir pašizlīdzinoša un tādējādi viegli iestrādajama.

CN 70 UNiPlaN
Pašizlīdzinoša java grīdām 
3–30 mm biezam slānim

CN 71 sUPErFiNE
Pašizlīdzinoša špaktele  
špaktelēšanai un izlīdzināšanai 
0–5 mm biezā slānī

CN 72
Pašizlīdzinoša java grīdām  
2–20 mm biezam slānim

CN 69 NiVEl EXtra
Pašizlīdzinoša java grīdām  
1–15 mm biezam slānim

cT-c20-f7

cT-c30-f10

cT-c20-f6

cT-c30-f7-A22
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CN 83
ātri cietējoša java grīdu laboša-
nai 5–30 mm biezam slānim

CN 80
ātri sacietējoša java grīdām,  
5–80 mm biezam slānim

 f iespējams staigāt jau pēc 6 stundām
 f ar lielu izturību (≥ 40 MPa)
 f mitrumizturīga un salizturīga
 f  patēriņš: aptuv. 2,0 kg/m2 uz katru  
biezuma mm

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

 f ūdensizturīga un aukstumizturīga
 f ļoti izturīga pret lielām slodzēm un berzi
 f iespējams staigāt jau pēc 5 stundām
 f patēriņš: pie 1 mm slāņa 2,0 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

Ceresit CN 80 ir paredzēta virsmu apstrādei zem grīdu 
seguma materiāliem:
-  liešanai tieši uz cementa grīdām (lejamā slāņa biezums 
5–80 mm);

-  lietošanai uz peldošajām grīdām (piem., plēves), ja lejamā 
slāņa biezums ir 35–80 mm;

-  lietošanai uz grīdām ar termisko vai akustisko izolāciju, ja 
lejamā slāņa biezums ir 45–80 mm.

Ja CN 80 lieto apsildāmu grīdu liešanai, slāņa minimālais 
biezums (45 mm) attiecīgi jāpalielina par apkures agregātu 
cauruļu iekšējo diametru un jāpastiprina ar armatūras sietu 
(stieņa diametrs, sākot no 5 mm). CN 80 javas slāni (armētā 
vai nearmētā veidā) var liet ēkas iekštelpās, kur pastāvīgi nav 
pārāk mitrs. Mitrās telpās ieteicams pārliet ar pašizlīdzinošo 
javu CN 76. Pie uzlietā CN 80 slāņa var līmet keramikas 
flīzes vai liet starpslāņus ar javu Ceresit CN 69, CN 70 vai 
CN 72 vai CN 76. Javu var lietot ārī āra darbos.

Ceresit CN 83 ir paredzēta lietošanai tieši uz betona 
griestu pārsegumiem vai grīdām. Materiālu var izmantot 
gan iekšdarbos, gan āra darbos. Ar šo javu var labot no 
betona lietu grīdu pamatnes un arī citas betona detaļas: 
kāpnes, kāpņu laukumus, ar betonu klātas iekraušanas 
platformas, apmales u.c. CN 83 var izmantot arī grīdu 
(ar biezumu 5 līdz 30 mm) liešanai saimnieciskajās u.c. 
telpās, kur grīdas saskaras ar lielu slodzi, kā arī nolikta-
vās, ražošanas telpās, darbnīcās u.c. vietās. Pateicoties 
blīvajai un plastiskajai konsistencei ir iespējams veidot arī 
slīpas virsmas.

cT-c40-f7

cT-c35-f7-A22

 f iespējams staigāt jau pēc 3 stundām
 f ūdensizturīga un aukstumizturīga
 f izturīga pret lielām slodzēm, berzi
 f patēriņš: pie 1 mm slāņa 2,0 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

 f pašizlīdzinoša
 f pastiprināta ar šķiedras armējumu
 f ar maināmu konsistenci
 f piemērota apsildāmām lietajām virsmām
 f piemērota arī koka virsmām
 f iespējams lietot sausās un mitrās telpās
 f iespējams uzklāt ar sūkni
 f patēriņš: 1,5 kg/m2  uz katru javas slāņa mm
 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

CN 76 ir paredzēta iestrādei tieši uz nelīdzenām grīdu 
pamatnēm. CN 76 var veidot grīdas vai virsmu izlīdzino-
šus slāņus zem „peldošām“ grīdām, flīzēm. Ceresit CN 76 
ir ūdens un sala izturīga. 
CN 76 uzlietas grīdas biezumā no 4 līdz 50 mm var 
izturēt lielas mehāniskās slodzes un berzi. CN 76 var 
izmantot grīdām ražošanas zālēs, noliktavās, darbnīcās, 
garāžās, iekraušanas platformu virsmu izveidošanai 
CN 76 slāni papildus var krāsot ar betonam paredzētām 
krāsām, piemēram, Ceresit CF 43, vai tam uzklāt epoksīda  
klājumus grīdām, piemēram, Ceresit CF 37. Ja CN 76 
samaisīšanai tiek izmantots mazāks ūdens daudzums nekā 
paredzēts, maisījums kļūst plastisks, un no tā var veidot 
slīpas virsmas. 

Java Ceresit CN 75 Fiber Plan ir piemērota lietošanai 
uz betona un anhidrītcementa grīdām, vecām kerami-
kas flīzēm, OSB, kokšķiedras un ģipškartona plātnēm. 
Izstrādājumu var izmantot gan mitrās, gan sausās ēku 
iekštelpās.
Liešanas gaitā izstrādājumā Ceresit CN 75 var iestrādāt 
grīdas apkures sistēmas. Javu var pārklāt ar hidroizolācijas 
slāni no izstrādājumu sērijas Ceresit CL vai CR.

CN 76 EXtrahart
Pašizlīdzinoša java grīdām  
4–50 mm biezam slānim,  
stipri noslogotām grīdām

CN 75 FiBEr PlaN
maināmas konsistences java 
grīdām 1–50 mm biezu pamatnes 
izlīdzinošo slāņu liešanai

cT-c35-f7-A22

cT-c30-f7
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 f izturīgs pret šķidrumu iedarbību
 f laba slodzes izturība
 f plašs pielietojums
 f bloķē atlikušo mitrumu
 f  patēriņš: atkarīgs no slāņa  
īpašībām un biezuma
 f iepakojums: 20 kg (A+B)
 f uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

Ceresit CF 39 ir plaša lietojuma nepigmentēta divkomponentu 
epoksīda viela. To var lietot kā minerālu epoksīda līdzināšanas 
un špaktelēšanas masu saistvielu, kā arī sveķu saistvielu betona 
un epoksīda stikla laminātu pagatavošanai. Ja CF 39 piemērotā 
proporcijā sajauc ar sausām kvarca smiltīm, iespējams iegūt padzi-
ļinājumu aizpildīšanai un betona virsmu līdzināšanai piemērotu 
maisījumu. Frakcionētās saistvielas pievienošana ļauj iegūt sveķu 
betonu ar lieliskiem izturības rādītājiem. Pašnesošu sveķu betonu 
var izgatavot ar biezumu vismaz 20 mm vai saistītu ar pamatni 
vismaz 5 mm biezumā. CF 39 var izmantot gruntēšanai zem sveķu 
grīdām, piemēram, CF 37, un zem sveķu betona, kas izgatavots 
uz CF 39 bāzes. Ja materiālu sajauc ar atbilstoši izvēlētām sau-
sām kvarca smiltīm, tas ir piemērots grīdu „sadiegšanai”, fasešu 
izveidošanai, izplešanās šuvju, betona stūru labošanai u.c. CF 
39 ir piemērots arī mitruma atlikumu bloķēšanai betonā un lietās 
cementa pamatnēs, kuru atlikušais mitrums ir līdz 6 %. CF 39 ir pie-
mērots lietošanai iekštelpās. Nelietot sveķus vietās, kur ir iespējama 
pamatnes samirkšana no apakšas.

CF 39
epoksīda saistviela
SR-c40-f15-AR1-IR12-B2

 f  izturīgs pret šķidrumiem, ķimikālijām 
un berzi
 f ļoti laba slodzes izturība
 f  patēriņš: atkarīgs no slāņa īpašībām 
un biezuma
 f iepakojums: 20 kg (A+B)
 f uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

Ceresit CF 37 ir divkomponentu ar minerāliem pigmentiem ietonēts 
epoksīda maisījums grīdām, kas paredzēts izturīgu un viegli tīrāmu 
grīdu liešanai. Maisījums tiek lietots dažādos veidos: kā plāns pār-
klājošs slānis, kā pašizlīdzinošs slānis (aptuveni 1–2 mm biezumā) 
vai kā neslīdošs izplūstošs špaktelēšanas slānis ar kvarca pildvielu 
un kvarca smilšu piedevu (aptuveni 3–5 mm biezumā). Sveķi  
CF 37 pēc sacietēšanas iegūst skaistu, viegli tīrāmu virsmu, kas 
ir izturīga pret vidējas slodzes riteņu kustību (noliktavas un dakšu 
pacēlāji). Pēc sacietēšanas CF 37 ir izturīgs pret ūdeni, atšķaidītām 
skābēm, sārmiem, sāļiem, minerālajām un mašīneļļām, šķīdinātāju 
u.c. ķimikāliju iedarbību (sk. Ceresit materiālu ķimikāliju izturības 
tabulu). CF 37  paredzēts lietošanai iekštelpās. To nedrīkst lietot 
vietās, kur iespējama pamatnes samirkšana no apakšas.

CN 87
ātri cietējoša java grīdas  
pamatņu veidošanai  
10–80 mm biezam slānim

 f iespējams staigāt jau pēc 3 stundām
 f  grīdas seguma materiālu ir iespējams 
uzstādīt jau pēc 24 stundām
 f liela izturība
 f ūdensizturīga un salizturīga
 f patēriņš: pie 1 mm slāņa 2,0 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

rs 88 
ātrā remonta java (1-100 mm)
cT-c35-f7

 f ātri saistās
 f bez rukuma
 f vertikālām un horizontālām virsmām
 f izturīga pret koncentrētām slodzēm
 f ļoti labi darba parametri
 f  pielietošanai uz apsildāmajām cemen-
ta klona grīdām
 f patēriņš: pie 1mm slāņa 1,5 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

Ar ūdeni samaisītai masai piemīt plastiska konsistence un tas 
ļauj veidot no javas arī slīpas virsmas. Piemērota gan iekšdar-
bos, gan āra darbos, kā arī mitrās telpās. No CN 87 var 
izgatavot grīdas nobeiguma slāni, taču pie pamatnes slāņa, kas 
izliets no šī maisījuma, var līmēt arī keramikas flīzes un parketu, 
kā arī var pārklāt ar sintētiskus sveķus saturošiem grīdas seguma 
materiāliem. Tāpat uz CN 87 pamatnes slāņa var liet Ceresit 
pašizlīdzinošo vai izlīdzinošo javu slāņus.

Ceresit RS 88 ir universāla, nesarūkoša remonta java virsmu 
atjaunošanai. To var uzklāt uz horizontālām un vertikālām 
virsmām. Īpaši piemērota betona un klona grīdu remontam, 
spraugu un caurumu aizpildīšanai, kāpņu un rampu izlīdzināša-
nai, visādu veidu ārējo un iekšējo stūru špaktelēšanai un profilē-
šanai. Javu var izmantot iekštelpās, vietās, kuras nav pakļautas 
pastāvīgai mitruma iedarbībai. Vienā reizē uzklātā slāņa bie-
zums var būt no 1 līdz 100 mm.

CF 37
epoksīda grīdas klājums

cT-c40-f7-A9

SR-c40-f15-AR1-IR10-B2



 f  ūdensizturīgs un ķimikāliju izturīgs
 f var uzklāt ar otu vai rullīti
 f  lietošanai iekšdarbos  un āra 
darbos 
 f patēriņš: 0,3–0,5 kg/m2

 f iepakojums: 15 kg (A+B)
 f uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

 f laba izturība pret berzi
 f  paaugstina pamatnes ķīmisko noturību
 f tvaiku caurlaidiga
 f vienkārši uzklājama
 f  piemērota lietošanai arī uz nedaudz 
mitrām pamatnēm
 f nesatur šķīdinātājus
 f patēriņš: apm. 0,5 kg/m2

 f iepakojums:15 kg
 f uzglabāšanas laiks: 6 mēneši

Ceresit CF 42 ir divkomponentu epoksīda grunts ar mazu visko-
zitāti. Tā ir paredzēta noturīgu lietu cementa un betona virsmu 
gruntēšanai pirms grīdām paredzētā epoksīda maisījuma CF 37 
uzklāšanas un ir piemērota arī lietošanai zem dažādu veidu 
epoksīda un lamināta segumiem, špaktelēm un grīdām bez šuvēm. 
CF 42 var lietot arī lietu cementa, betona u.c. virsmu impregnē-
šanai. Gruntēšanas līdzekli nedrīkst lietot vietās, kur iespējama 
pamatnes samirkšana no apakšas.

Ceresit CF 43 ūdenī disperģējoša divkomponentu epoksīda 
krāsa. Tā ir paredzēta tādu minerālu pamatņu kā betona, cemen-
ta javas, minerāla grīdas pamatnes slāņa, pašizlīdzinošās javas 
u.c. aizsardzībai. Krāsu var izmantot vietās, kas pakļautas staigā-
šanas, dakšu pacēlāja un citu ar riepām aprīkotu transportlīdzekļu 
kustības izraisītai mehāniskai slodzei. Pateicoties tvaiku caurlaidī-
bai, to var izmantot pastāvīgi mitrās telpās, piemēram, pagrabos, 
kuru pamatnes atlikuma mitrums nepārsniedz 6 %. Krāsa pare-
dzēta pastāvīga, estētiska un viegli tīrāma grīdas aizsargslāņa 
izveidošanai garāžās, vairākstāvu autostāvvietās, rūpniecības 
hallēs, noliktavās, tehniskajās telpās. CF 43 ir piemērota lietošanai 
iekštelpās. Krāsas konsistence ļauj izmantot to arī uz vertikālām 
virsmām un griestiem.  Krāsai CF 43 ir laba segtspēja, tā ir vien-
kārši uzklājama, kā arī tai ir ļoti laba adhēzija ar betonu, un tā 
palielina pamatnes ķīmisko noturību. Krāsa ļauj iegūt estētiska 
izskata pusmatētu virsmu.

CF 42 
epoksīda gruntējums

CF 43 
epoksīda krāsa

SR-c40-f15-AR1-IR10-B2
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CX 5 EXPrEss
montāžas cements

 f ātri saistās – sacietē 5 minūtēs
 f  metāla un plastmasas elementu nostiprināšanai
 f bez rukuma
 f augsta stiprība
 f izturīga pret ūdeni un sasalšanu
 f  nesatur hlorīdus, neizraisa metāla elementu  
koroziju

 f horizontālām un vertikālām virsmām
 f pielietošanai iekštelpās un ārā
 f patēriņš: 1,6 kg/dm3

 f iepakojums: 2 kg, 5 kg un 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

CX 20 CoMFort
montāžas un remonta java

 f ērts sacietēšanas laiks (20 min)
 f augsta stiprība pēc sacietēšanas
 f betona elementu atjaunošanai
 f tukšumu un plaisu līdz 50 mm aizpildīšanai
 f horizontālām un vertikālām virsmām
 f pielietošanai iekštelpās un ārā
 f gaiši pelēka krāsa
 f izturīga pret ūdeni un sasalšanu 
 f patēriņš: 1,6 kg/dm3

 f iepakojums: 2 kg, 5 kg un 20 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

CX 10
Universāla ātras iedarbības  
poliuretāna līme

 f  nav nepieciešama elektroenerģija, ūdens vai 
speciāla aprīkojuma izmantošana

 f zema spiediena un ļoti efektīva
 f plaša pielietojuma
 f lietošanai gatava
 f paaugstinātas siltumizolācijas īpašības
 f lieliska adhēzija un izturība
 f  precīzi un stipri savienojumi jau pēc 2 stundām
 f  patēriņš: ģipškartona vai OSB plāksnēm: 
aptuv. 12 m2; betona blokiem: aptuv. 10 m2

 f iepakojums: 850 ml
 f uzglabāšanas laiks: 15 mēneši

CX 15 stroNG
montāžas java

 f ļoti augsta stiprība
 f bez rukuma, bez iekšēja sprieguma
 f augsta plūstamība
 f  nesatur hlorīdus un aluminātcementu –  
neizraisa metāla elementu koroziju

 f izturīga pret sasalšanu un atledošanas sāli
 f ātri cietējoša
 f spiedienizturība pēc 24 h 35 MPa
 f patēriņš: 1,8 kg/dm3

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Montāžas cements Ceresit CX 5 ir paredzēts 
metāla un plastmasas elementu (režģi, rokturi 
u.c.) ātrai piestiprināšanai pie betona vai akmens 
mūriem un cementa apmetuma. Atstatums starp 
piestiprināmo elementu un montāžas aili nedrīkst 
būt lielāks par  
20 mm. Ja ailes ir platākas, materiālam jāpiejauc 
smiltis. Montāžas cements ir mitrumizturīgs un 
tādējādi to var izmantot gan iekšdarbos, gan 
āra darbos. Materiāls ir piemērots arī defektu 
nogludināšanai,  
aiļu ātrai aizpildīšanai un asu stūru noapaļošanai.

Ceresit CX 20 COMFORT java ir ūdensizturīga un 
izturīga pret salu, tādēļ to var izmantot iekštelpās 
un āra darbos, uz horizontālām un vertikālām 
virsmām. Produkts piemērots arī nelielu betona 
un apmetuma virsmu labošanai. Ceresit CX 20 
COMFORT nerada metāla elementu hlorīda 
koroziju.

Lietošanai gatava vienkomponenta poliuretāna līme 
dažādu būvmateriālu savstarpējai sastiprināšanai. 
Lieliski piemērota ķieģeļu, gāzbetona bloku, 
OSB un ģipškartona plātņu līmēšanai. Ar CX 10 
palīdzību var veidot nenesošas sienas, piestiprināt 
pie sienām OSB un ģipša plātnes, līmēt kāpņu 
pakāpienus un dekoratīvos elementus. Salīdzinājumā 
ar tradicionālām līmēm uz cementa bāzes CX 10 
ir lielāka adhēzijas stiprība, un tā novērš aukstuma  
tiltiņu rašanos. Lieliskas priekšrocības darba 
ražīguma ziņā dod ātrs un tīrs darbs.

Montāžas java Ceresit CX 15 ir paredzēta mašīnu 
un smagu tērauda konstrukciju pamatu liešanai ēku 
uz ēku pamatiem. CX 15 ir piemērota pamatņu lie-
šanai uz grīdām zem smagām mašīnām, stabiem un 
balstiem, tāpat zem tiltu sijām un aku grodiem. Šo 
javu var lietot arī dzelzsbetona pusfabrikātu piestip-
rināšanai un lietā betona slāņu defektu labošanai. 
Atstatums starp piestiprināmā elementa malu un 
montāžas aili nedrīkst būt lielāks par 20–50 mm. Ja 
atstatums ir lielāks par 50–100 mm, javai obligāti 
jāpiejauc graudaina grants (graudainums 4–8 mm) 
25% apmērā. Galīgā materiāla spiedienizturība ir 70 
MPa.
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CD 24
špakteļmasa betona  
špaktelēšanai

 f iekšdarbiem un āra darbiem
 f ūdensizturīga un aukstumizturīga
 f ātri sacietējoša
 f ūdeni atgrūdoša
 f  patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,5 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

CD 25
Smalkgraudaina java  
betona labošanai, 5–30 mm 
biezam slānim

 f  piemērota lietošanai iekšdarbos un 
āra darbos
 f ūdensizturīga un aukstumizturīga
 f ātri sacietējoša
 f armēta ar šķiedrām
 f ūdeni atgrūdoša
 f patēriņš: pie 1 mm slāņa 2,0 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CD 25 ir smalkgraudaina vienkomponenta 
java betona un dzelzsbetona virsmu līdzināšanai 
un tukšumu un bojātu vietu aizpildīšanai. Var lietot 5 
līdz 30 mm biezā slānī. Ceresit CD 25 var izmantot 
uz vertikālām un horizontālām virsmām gan iekš-
darbos, gan āra darbos. Javu var uzklāt manuāli 
un mehāniski. Javu var lietot uz betona, kura klase 
ir augstāka nekā C12/15. Nelietot šūnu betona 
labošanai.

Ceresit CD 24 ir smalkgraudaina vienkomponenta 
špaktele betona un dzelzsbetona virsmu līdzināšanai 
un tukšumu un bojātu vietu aizpildīšanai. Var lietot līdz 
5 mm biezā slānī. Piemērota poru un plaisu aizpildī-
šanai, piemēram, pirms krāsošanas. Ceresit CD 24 
var izmantot uz vertikālām un horizontālām virsmām 
gan iekšdarbos, gan āra darbos. Špakteli var lietot 
uz betona, kura klase ir augstāka nekā C12/15. 
Nelietot šūnu betona labošanai.

CD 26
Rupjgraudaina java betona 
labošanai, 30–100 mm  
biezam slānim

 f  piemērota lietošanai iekštelpās un 
ārpus telpām
 f ūdensizturīga un aukstumizturīga
 f ātri sacietējoša
 f armēta ar šķiedrām
 f ūdeni atgrūdoša
 f modificēta ar polimēriem
 f patēriņš: pie 1 mm slāņa 2,0 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CD 26 ir rupjgraudaina vienkomponenta 
java betona un dzelzsbetona virsmu līdzināšanai un 
tukšumu un bojātu vietu aizpildīšanai. Var lietot 30 līdz 
100 mm biezā slānī. Ceresit CD 26 var izmantot uz 
vertikālām un horizontālām virsmām gan iekšdarbos, 
gan āra darbos. Javu var uzklāt manuāli un mehāniski. 
Javu var lietot uz betona, kura klase ir augstāka nekā 
C12/15. Nelietot šūnu betona labošanai.

CD 30
vienkomponenta minerālā  
pretkorozijas kontaktjava „2 in 1”

 f  pretkorozijas aizsardzība un kontakt- 
slānis vienā izstrādājumā, satur vielas  
aizsardzībai pret koroziju
 f ūdensizturīga un aukstumizturīga
 f  viegli lietojama gan uz vertikālām, gan  
uz horizontālām virsmām.
 f  patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,5–2,0 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Java Ceresit CD 30 ir paredzēta armēšanas stiegru 
pretkorozīvai aizsardzībai un kontaktslāņa veido-
šanai uz betona un dzelzsbetona pamatnes pirms 
pārējo sistēmas komponentu uzklāšanas.
Javai CD 30 ir augsta pieķeršanās spēja pie tērau-
da un betona. Tās izmantošana starp esošo betonu 
un labojamo slāni dod iespēju sasniegt ļoti labus 
savstarpējā darba parametrus uz slāņu robežas. 
Java var tik uzklāta betonam, kura klase ir augstāka 
par C12/15. 
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Ct 34 MiNEral DrY
Universāls plānkārtas līdzinātājs, 
balts

 f tvaika caurlaidīgs (elpojošs)
 f hidrofobs
 f elastīgs
 f noturīgs pret atmosfēras apstākļiem 
 f ar labu adhēziju
 f armēts ar mikrošķiedrām 
 f patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,0 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

iN 35 start+FiNish 2in1
Pamatnes špaktele

 f var uzklāt ar mašīnu
 f viegli uzklāt un slīpēt 
 f neatslāņojas 
 f slāņa biezums līdz 10 mm
 f tvaika caurlaidīga
 f elastīga
 f ar paaugstinātu ūdens aizturi
 f ar ļoti labu adhēziju
 f  špaktelētās virsmas var krāsot ar jebkura 
veida krāsām
 f  ģipškartona plākšņu savienošanai ar lenti
 f krāsa: dabīgi balta
 f  patēriņš ~1 kg/m2 1 mm biezas  
kārtas gadījumā

 f iepakojums: 20 kg
 f uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

CT 34  ir paredzēts lietošanai uz  gludām minerālām 
pamatnēm vai armētiem Ceresit Ceretherm ārējās sil-
tumizolācijas materiāliem, kā arī  parasto un cementa 
– kaļķu apmetumu remontdarbiem iekšdarbos un āra 
darbos. CT 34 var izmantot arī dziļu plaisu aizpildīša-
nai (piem., pēc izolācijas darbiem radušos plaisu aiz-
pildīšanai), kā arī apmetuma virsmas nogludināšanai un 
pilnīgai izlīdzināšanai.
CT 34 īpašības ļauj plānās kārtās šo materiālu klāt uz 
sienām un griestiem, kā arī nogludināt rupjas un nelī-
dzenas cementa un cementa – kaļķu javas apmetuma 
virsmas.
Nobeiguma kārtas biezums nedrīkst pārsniegt 5 mm. 

Ct 29
fasādes špaktele (TT)  
1 - 50 mm

 f slāņa biezums 1–50 mm
 f izturīga pret laika apstākļiem
 f uzklājama manuāli un mehāniski
 f laba adhēzija
 f satur mikrošķiedras – neplaisā
 f vienkārši lietojama
 f  patēriņš 1,53 kg/m2 1 mm biezas 
kārtas gadījumā3

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 29 ir paredzēta galvenokārt parastā cemen-
ta kaļķa apmetuma slāņu labošanai iekšdarbos un āra 
darbos. To var izmantot arī dziļāku defektu novēršanai 
(piem., padziļinājumi, kas radušies instalācijas darbos) 
un apmetuma virsmas līdzināšanai. CT 29 ir piemēro-
ta arī minerālu materiālu pamatņu līdzināšanai pirms 
keramikas flīžu piestiprināšanas vai kā galīgās apdares 
slānis pirms krāsas uzklāšanas, ja nepieciešama raupja 
virsma. CT 29 ir slapji slīpējama – virsmas izlīdzināšanu 
var veikt apm. 0,5 h pēc javas uzklāšanas.
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Ct 32
java klinkeram

 f  samazina iespēju veidoties sāļu 
izsālījumiem
 f satur trasu
 f salizturīga
 f ūdensizturīga
 f viegli apstrādājama
 f tvaika caurlaidīga
 f patēriņš: 2,0 kg/dm3

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 32 java paredzēta nesošo sienu, pamatu, 
fasāžu, skursteņu, žogu, klinkera ķieģeļu mazu arhitek-
tūras elementu savienošanai mūrēšanai un izšuvošanai. 
Javu var izmantot līdz 30 mm biezu klinkera flīžu izšu-
vošanai. Savas receptūras dēļ java ir ļoti labi apstrā-
dājama, tai ir ļoti laba adhēzija pie virsmām ar mazu 
adsorbciju, savukārt javas elastīgums pretdarbojas 
sarukuma plaisu veidošanai saistīšanās laikā. Trasa pie-
deva nodrošina labas darba īpašības un ierobežo sāļu 
izsālījumu veidošanos. 

Špakteļmasa Ceresit IN 35 paredzēta plaisu, 
skrambu un negludumu aizpildīšanai sienu un griestu 
virsmās. Pateicoties izmantotajai 1nSure tehnoloģijai, 
tiek iegūta gluda un izturīga virsma visu veidu krāsu 
uzklāšanai. Papildus veido homogēnu un stabilu 
pamatni zem tapetēm. Ceresit IN 35 tāpat lieliski var 
izmantot tā saucamā pamatnes slāņa izveidošanai 
zem nobeiguma slāņa špakteles Ceresit IN 45 un 
zem lietošanai gatavās špakteles Ceresit IN 46. 
Špakteļmasu Ceresit IN 35 var izmantot stūra latu 
stiprināšanai. Pateicoties tās īpašajam sastāvam, 
špaktele ir ar augstu ūdens aizturi.
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iN 45 sUPEr FiNish 
Apdares špaktele

 f optimāla cietība un elastība
 f augsta stiprība
 f var uzklāt ar mašīnu
 f viegli slīpēt
 f neatslāņojas
 f slāņa biezums līdz 5 mm
 f tvaika caurlaidīga
 f armēta ar mikrošķiedrām
 f ideāla krāsošanai un tapešu uzlīmēšanai
 f ar ļoti labu adhēziju
 f izturīga pret plaisāšanu
 f krāsa: balta
 f  patēriņš: ~1 kg/m2 1 mm biezas kārtas 
gadījumā

iN 46 PrEMiUM FiNish
Smalkā apdares špaktele

 f kārtas biezums 0-3 mm
 f lietošanai gatava
 f optimāla cietība un elastība
 f augsta stiprība
 f var uzklāt ar mašīnu
 f viegli slīpēt 
 f ideāla krāsošanai
 f ar ļoti labu adhēziju
 f neatslāņojas
 f izturīga pret dzeltēšanu saules gaismā
 f  špaktelētās virsmas var krāsot ar jebkura 
veida krāsām
 f krāsa: balta
 f  patēriņš: ~1,6 kg/m2 1 mm biezas kārtas 
gadījumā

ZB BEtoN Premium
Sausā betona java

 f nelieliem liešanas darbiem
 f defektu novēršanai
 f lietošanai iekšdarbos un āra darbos
 f armēts ar šķiedrām
 f spiedienizturība (≥ 30 MPa)
 f patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,9 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

ZKP
Universālā apmetuma java

 f iekšdarbiem un āra darbiem
 f aukstumizturīga un mitrumizturīga
 f nelīp pie darbarīkiem
 f  vienkārši sagatavojama un lietojama
 f  stabila uz  vertikalām pamatnēm  un 
žūstot neplaisā
 f uzklājama ar mašīnu
 f patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,5 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

ZM
Universālā mūrjava

 f javas klase M10
 f aukstumizturīga
 f mitrumizturīga
 f plastiska konsistence
 f  patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,7 kg/m2

 f iepakojums: 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ar stiklšķiedru armēts sausā betona maisījums uz 
cementa bāzes remontam un nelieliem liešanas dar-
biem iekšdarbos un āra darbos. Piemērots grīdu un 
ietvju plātņu liešanai, betona paneļu šuvošanai, lieša-
nas defektu labošanai un cokolu līdzināšanai (ieteica-
mais slāņa biezums 10 - 100 mm).

Apmetuma java ir paredzēta gāzbetona, silikāta un 
keramikas bloku, ķieģeļu sienu un betona apmešanai. 
Javu var lietot 5 līdz 20 mm biezā slānī. Pateicoties 
javas sastāvam, tā ir ļoti labi apstrādājama,un tai ir 
laba adhēzija ar pamatni.

Vispārēja pielietojuma mūrjava uz cementa bāzes, kas 
piemērota dedzinātu ķieģeļu, silikāta ķieģeļu, betona, 
vieglbetona, vieglo grants bloku un silikāta bloku mūrē-
šanai iekšdarbos un āra darbos. Ieteicamais šuves bie-
zums 8–12 mm. 
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 f iepakojums: 20 kg
 f uzglabāšanas laiks: 9 mēnešiBalta ģipša špaktele 

Ceresit IN 45 ir paredzēta gludu sienu un griestu virsmu vei-
došanai pirms krāsošanas un tapešu līmēšanas. Pateicoties 
izmantotajai 1nSure tehnoloģijai un šķiedru sastāvam SUPER 
FIBRES, kā arī speciālām pildvielām, tiek iegūta ideāli gluda 
un izturīga virsma. Ceresit IN 45 ir lieliska adhēzija ar 
ģipša pamatnēm, ģipškartona plātnēm, gāzbetonu, cementa 
un cementa–kaļķu apmetumiem, to var lietot arī uz betona 
pamatnēm. Materiālu nedrīkst izmantot uz koksnes, metāla, 
stikla, plastmasas pamatnēm, kā arī telpās ar paaugstinātu 
mitrumu. Ceresit IN 45 var uzklāt ar metodi „slapjš uz slap-
ja”, kas ļauj saīsināt darba izpildes laiku.

 f iepakojums: 3 kg, 25 kg
 f uzglabāšanas laiks: 15 mēneši

Lietošanai gatavā, smalkā apdares špaktele Ceresit IN 46 
ir paredzēta baltu un gludu sienu un griestu virsmu iegūšanai 
pirms to krāsošanas un tapešu līmēšanas. Pēc pilnīgas saistī-
šanās, tā veido izturīgu, cietu un stabilu pamatni. Pateicoties 
1nSure tehnoloģijai un speciālajām SMART POLYMER 
pildvielām, var tikt iegūta ideāli gluda un izturīga virsma. 
Materiāls ir gatavs lietošanai, un to var viegli uzklāt un apstrā-
dāt. Neizmantoto materiālu uzglabāt noslēgtajā spainītī. 
Materiālam ir lieliska adhēzija pie ģipša pamatnēm, ģipškar-
tona plāksnēm, gāzbetona, cementa un cementa-kaļķu apme-
tuma. To var pielietot arī uz betona pamatnēm. Materiālu 
nedrīkst lietot uz koksnes, metāla, stikla vai plastmasas pamat-
nēm, kā arī telpās ar augstu mitrumu. 
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CN 94 CoNCENtratE
īpašā grunts – koncentrāts

 f nodrošina ļoti labu adhēziju
 f  uzsūcošām pamatnēm (atšķaidīta ar  
ūdeni 1:3)

 f  neuzsūcošām pamatnēm (kā koncentrāts)
 f  piemērota keramikas flīzēm un OSB 
plātnēm

 f ātri žūstoša
 f lietošanai iekšdarbos un āra darbos
 f patēriņš: 0,03–0,12 kg/m2

 f iepakojums: 1 l, 5 l un 10 l
 f uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

Ceresit CN 94 ir paredzēta pamatņu gruntēšanai 
pirms izlīdzinošo grīdas javu, keramikas un akmens flīžu 
līmēšanai paredzēto līmjavu un elastīgo hidroizolācijas 
materiālu uzklāšanas. To var izmantot gan uz vertikālām, 
gan uz horizontālām virsmām, kā arī uz pamatnēm ar 
augstu un zemu uzsūktspēju. Īpaši iesaka CN 94 lietot 
sarežģītu pamatņu gruntēšanai, piem., uz virsmām ar grūti 
notīrāmiem līmjavas atlikumiem, uz glazētām keramikas 
flīzēm un ar dispersijas un epoksīda krāsām pārklātām 
(tikai iekštelpās) virsmām. Uzsūcošu pamatņu apstrādei 
grunts preparāts jāatšķaida ar ūdeni proporcijā 1:3.

Ct 17 ProFi tiEFGrUNt
dziļi iesūcoša grunts

 f nostiprina pamatnes virsmu
 f samazina pamatnes uzsūcamību
 f uzlabo pamatnes adhēziju
 f tvaika caurlaidīga
 f  atvieglo kārtējo slāņu, piem., līmes,  
špakteles, grīdas, krāsas utt. uzklāšanu

 f  dzeltena krāsa - ļauj kontrolēt darba  
gaitu

 f patēriņš: 0,1–0,5 l/m2

 f iepakojums: 2 l, 5 l un 10 l
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ct 17 traNsParENt
caurspīdīgs dziļas iesūkšanās  
grunts, ātri žūstoša

 f nostiprina pamatnes virsmu
 f samazina pamatnes uzsūcamību
 f uzlabo pamatnes adhēziju
 f tvaika caurlaidīga
 f  atvieglo kārtējo slāņu, piem., līmes,  
špakteles, grīdas, krāsas utt. uzklāšanu

 f  dzeltena krāsa - ļauj kontrolēt darba 
gaitu

 f patēriņš: 0,1–0,5 l/m2 
 f iepakojums: 5 l un 10 l
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

r 766
ātras iedarbības grunts

 f augsta koncentrācija - lielisks segums
 f  absorbējošām un necaurlaidīgām  
pamatnēm

 f universāla lietošana
 f ātri žūstoša
 f piemērota zem koka grīdas segumiem
 f  patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā  
vai uz iepakojuma

 f iepakojums: 1 l, 5 l un 10 l
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Ceresit CT 17 ir paredzēta lietošanai iekšdarbos, gan āra 
darbos. Izstrādājums tiek lietots tādu pamatņu gruntēšanai, 
pie kurām vēlāk tiek līmetas keramikas flīzes, siltumizolācijas 
materiāli, liets izlīdzinošs slānis, kā arī pirms špaktelēšanas 
un krāsošanas. Ar CT 17 gruntētām pamatnēm (visu veidu 
apmetumi, betons, anhidrīta cements) ir mazāka uzsūktspē-
ja, kas neļauj vēlāk uzklājamām flīžu līmjavām, lejamiem 
starpslāņiem, špakteles vai krāsas slāņiem pārāk ātri izžūt. 
Neuzsūcošām pamatnēm jālieto grunts-koncentrāts CN 94.

Ja Ceresit CT 17 Transparent tiek klāts uz citu veidu pamatnēm vai 
virsmas slāņiem, pirms nākamo darbu veikšanas jānogaida, līdz ar 
grunti apstrādātā virsma ir pilnībā nožuvusi. CT 17 Transparent ir 
īpaši ieteicams lietošanai uz ģipša, anhidrīta un gāzbetona pamat-
nēm. Preparāts Ceresit CT 17 Transparent paredzēts pamatņu 
gruntēšanai (sienu, grīdu, griestu) ēku ārdarbos un iekšdarbos 
pirms keramikas plāksnīšu stiprināšanas, grīdu uzliešanas, tapešu 
līmēšanas, špaktelēšanas, krāsošanas un termoizolācijas plāksnīšu 
stiprināšanas. Gruntēšanas līdzeklis nesatur šķīdinātāju. Ar Ceresit 
CT 17 Transparent nogruntētām pamatnēm (visa veida apmetumi, 
betons, klons, apsildāmās pamatnes) piemīt mazāka uzsūkšanas 
spēja, tas novērš pārlieku ātru līmējošo javu, grīdu, špakteļtepes, 
apdares līdzekļu vai krāsas izžūšanu. Preparāts iekļūst pamatnē un 
sasaistās ar to, nostiprinot pamatnes virsmu. Grunts Ceresit CT 17  
Transparent lietošana paātrina darbu veikšanu. Līmējot flīzes uz 
cementa vai cementa-kaļķa pamatnēm, jau 15 minūtes pēc virsmas 
apstrādes var turpināt nākamo darba etapu – veikt flīžu līmēšanu 
ar Ceresit CM līmjavām. Nožūstot Ceresit CT 17 Transparent ir 
bezkrāsains, tas neizraisa pamatnes krāsošanos.

Ceresit flīžu līmēm un izlīdzināšanas maisījumiem paredzēta, 
saķeri uzlabojoša, koncentrēta grunts ar ļoti zemām emisijām: 
cementa/kalcija sulfāta klona un betona grīdām; izlīdzinoša-
jiem un nogludinošiem maisījumiem; sausās būves plāksnēm; 
veciem mastikas asfalta klona materiāliem, kas nav pārbērti ar 
smiltīm; akmens grīdām un keramikas flīzēm, koka grīdas plāks-
nēm un skaidu plāksnēm V 100. Izmanto arī kā grunti pirms 
grīdu segumu un koka grīdu līmēšanas.
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Ct 99
Pretsēnīšu līdzeklis

 f nesatur smagos metālus
 f atšķaidāms ar ūdeni
 f nenosmērē pamatni
 f pārkrāsojams
 f elpojošs
 f  pieejams gan kā koncentrāts, gan  
kā tūlītējai lietošanai gatavs līdzeklis

 f  patēriņš: sk. tehniskās informācijas  
lapā vai uz iepakojuma

 f  iepakojums: 0,5 l lietošanai gatavā veidā, 1 un 10 l koncentrāts
 f uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

Ceresit CT 99 ir paredzēts pelējuma sēnīšu, sūnu un aļģu  
iznīcināšanai. Iznīcina efektīvi, neapdraudot cilvēkus un vidi. 
Var izmantot gan iekšdarbos, gan āra darbos uz krāsu slāņiem, 
apmetuma, betona u.c. Līdzeklim ir arī ļoti efektīva iedarbība  
uz fasādes virsmām, kas ir pārklātas ar aļģēm. Pēc pielietošanas 
tas nebojā apmetuma slāni.

Ct 9
Hidrofobizators, kas aizsargā  
minerālas un dispersas  
absorbējošas virsmas

 f  būtiski samazina virsmu uzsūktspēju  
sārmizturīgs

 f saglabā augstu tvaika caurlaidību
 f novērš netīrumu piesaistīšanos 
 f dziļi iespiežas
 f nepadara virsmas spīdīgas 
 f bezkrāsains
 f patēriņš: 0,3 - 0,9 l/m2

 f iepakojums: 10 l
 f uzglabāšanas laiks: 9 mēneši

CT 9 paredzēts ārējo minerālo apmetumu, klinkera mūru, apda-
res ķieģeļu, smilšakmens apšuvumu, minerālo krāsu pārklājumu 
un dakstiņu impregnēšanai. To var izmantot uz virsmām ar 
augstu sārmainību, piemēram, svaigiem apmetumiem, jaunām 
šuvēm, betona, sienām no silikāta ķieģeļiem, šķiedrcementa 
plāksnēm utt. CT 9 ir piemērots, lai aizsargātu ēku, tostarp vēs-
turisko, fasādes no lietus ūdens un gaisā esošo agresīvo vielu 
iekļūšanas virsmā. To var izmantot, lai novērstu apsarmes un 
sala radītos bojājumus, aļģu un sūnu veidošanos uz fasādēm. 
Produkts nodrošina efektīvu, hidrofobu pamatnes impregnēšanu 
pat tad, ja uz virsmas ir līdz 0,2 mm lielas plaisas.

Ct 98
koncentrāts netīrumu  
noņemšanai

 f efektīvi noņem netīrumus no fasādēm
 f piemērots iekšdarbiem un āra darbiem
 f nesatur kodīgas vielas 
 f noņem netīrumus, eļļas, smērvielas
 f patēriņš: 0,1 – 0,2 l/m2

 f iepakojums: 5 l
 f uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

Ceresit CT 98 nodrošina ļoti netīru ēku fasāžu attīrīšanu no tau-
kiem un citiem netīrumiem., kas izgatavotas pēc ETICS tehnolo-
ģijas un apdarinātas ar plānu minerālo, akrila, silikāta, silikāta–
silikona apmetuma kārtu vai kas izgatavotas pēc tradicionālas 
tehnoloģijas un apdarinātas ar cementa un kaļķa apmetumu, 
kā arī kas izgatavotas no dabiskā vai mākslīgā akmens vai 
apdarinātas ar keramisku pārklājumu, vai arī izgatavotas no 
stikla un alumīnija.

Ct 19 sUPErGriP 
Spēcīga kontaktgrunts

 f   piemērots gludām un neuzsūcošām 
pamatnēm, tādām kā gludi izrīvēts 
betons, OSB plāksnes, keramikas  
flīzes, terako (Terrazzo) grīdas

 f ideāli piemērots sarežģītām pamatnēm
 f uzlabo saķeri ar pamatni
 f veido grubuļainu saķeres slāni
 f ātri žūstošs, augsta efektivitāte
 f  tiksotrops – nenoplūst no vertikālām 
virsmām

CC 81
kontaktemulsija

 f paaugstina adhēziju
 f uzlabo apstrādājamību
 f novērš pārlieku ātru izžūšanu
 f ērta izmantošanā
 f noturīga pret sārmiem
 f  patēriņš: sk. tehniskās informācijas lapā 
vai uz iepakojuma

 f iepakojums: 2 l, 5 l un 10 l
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

CC 81 ir paredzēts kontaktslāņu veidošanai zem grīdu maisīju-
miem Ceresit CN 80, CN 83, CN 87 vai RS 88. Emulsija var tikt 
pievienota cementa vai cementa–kaļķu javām, kuras tiek uzklātas 
ar rokām vai mehāniski, kā arī var tikt pievienota pie vibrobetona. 
Tādos gadījumos emulsija uzlabo šo vielu apstrādājamību, atvieg-
lo uzklāšanu un samazina blīvumu. Emulsija palielina adhēziju pie 
pamatnes, elastīgumu, samazina izžūšanas ātrumu un palielina 
pretestību pret plaisājamību, paaugstina noturību. Javas un betons 
ar CC 81 piedevu var izmantot, veicot vienslāņa dzelzsbetona 
elementu, mūra un apmetuma labošanas darbus. CC 81 ir ietei-
cama arī kā piedeva pie mūrnieku javām, veicot sienu mūrēšanu 
un apmūrēšanu no klinkera ķieģeļiem, klinkera un stikla profilblo-
kiem. Var izmantot iekšdarbos un ārdarbos.

 f patēriņš: 0,1–0,3 kg/m2 atkarībā no pamatnes seida
 f iepakojums: 1 l un 5 l
 f uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

CT 19 ir speciāla grunts tādām pamatnēm, kurām nepieciešama 
spēcīga adhēzija. Līmveida sastāvs un kvarca smilšu saturs rada 
spēcīgu, elastīgu un pret slīdēšanu izturīgu slāni. Piemērota lieto-
šanai uz betona, cementa, cementa-kaļķa, ģipša, kalcija sulfāta 
un asfalta virsmām, koka, OSB un skaidu plātnēm, grīdu izlīdzi-
nāšanas maisījumiem, keramikas un dabīgā akmens plātnēm, 
stipriem krāsas slāņiem un PVC, ķieģeļiem, celtniecības blokiem 
un vieglbetona. Virsma ir putekļu sausa pēc apm. vienas stundas, 
bet jau pēc apm. trim stundām sacietējusi un pārklājama.
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x  – ieteicams     –  – nav ieteicams        x– – atkarībā no nosacījumiem

C - cementa javas
D - dispersijas javas
R - javas uz reaktīvo sveķu bāzes
1 -  javas ar parastām sasaistīšanas 

īpašībām
2 - javas ar uzlabotiem parametriem

Īpašās prasības
F - ātri sasaistošas javas
T -  javas ar samazinātu noslīdēšanu 

(maks. 0,5 mm) 
E –  javas ar pagarinātu lietošanas laiku  

(min. 30 minūtes)

Flīzēšanas līmjavu apzīmējumi saskaņā ar EN 12004 standartu:

PAmATne/flīzeS NEDEFORMĒJOŠĀS
Stingras un stabilas virsmas

DEFORMĒJOŠĀS
Briestošas un saraujošās virsmas 

(piem, apsildāmās grīdas)

KRITISKĀS
Pamatnes ar ļoti sliktām  

adhēzijas īpašībām

Flīzes ar augstu ūdens uzsūktspēju  
(III grupa)   E>10% 

STANDARD
CM11

FLEX
CM12 

SUPER FLEX
CM 17, CM17StopDust,  

CM 29, CM 77 

Flīzes ar vidēju ūdens uzsūktspēju  
(II grupa)   3% < E ≤ 10%

FLEX
CM12 

FLEX
CM12

SUPER FLEX
CM17, CM17 Stop Dust, 

CM 29, CM 77

Flīzes ar zemu ūdens uzsūktspēju V  
(I grupa)   E ≤ 3% 

FLEX
CM12 

FLEX
CM12 

SUPER FLEX
CM17, CM17 Stop Dust, 

CM 29, CM 77

Lietojuma vieta CE 
33

CE 
35

CE 
40

CE 
43

Lietojuma vieta CE 
33

CE 
35

CE 
40

CE 
43

Mājas vannas istabas un dušas telpas x – x x Mājas baseini x– – x– x

Citas dzīvojamās telpas x x x x Sabiedriskie peldbaseini – – x– x

Apsildāmās grīdas – – x x Baseinu apkārtne – – – x

Balkoni un terases – – x– x Vispārīgi lietojamas dušas telpas – – – x

Cokoli un ķieģeļu sienas – x – x Ūdens atrakciju parki (ar karstā ūdens 
baseiniem) – – – x

Privātās garāžas x x x x Ūdens tvertnes – – – x

Koridori un kāpnes – x x x Slimnīcas (izņ. operāciju telpas) – – – x

Mazi veikali (viegla plūsma) x x x x Sabiedriskās garāžas, stāvvietu ēkas – – – x

Iepirkšanās centri – – x x Ūdens apstrādes stacijas – – – x

Biroju telpas x x x x Maiznīcas – – – x

Hipermārketi, lieli iepirkšanās centri – – x x Viesnīcas, restorāni – – x x

Ražošanas ēku grīdas – – – x Katlumājas – – – x

Noliktavu telpas (ar augstu slodzi) – – x x Ugunsdrošības ūdenskrātuves – – – x

Automazgātavas – – – x Veļas mazgātavas – – – x

Sabiedriskās virtuves – – – x Tuneļi, metro – – – x

Gaļas apstrādes telpas – – – – Notekūdeņu apstrādes stacijas – – – x

Augļu apstrādes telpas – – – – Alusdarītavas   – –
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Sistēma  POPuLaR aquaSTaTIC SELF CLEaN aERO WOOL EXPRESS IMPaCTuM

Siltum-izolācijas 
slānis

Līmēšanas java ZS, ZU CT 83 CT 180 CT 83 CT 180 CT 180 CT 84 CT 83

Siltumizolācija Putu polistirols (EPS) EPS Minerāl- 
vate EPS Minerāl- 

vate Minerālvate EPS EPS

armēšanas slānis

Armējums Siets armēšanai CT 327

Armēšanas java ZU CT 85 CT 190 CT 85 CT 190 CT 190 CT 87 CT 100

Grunts CT 16 CT 16 CT 16 CT 15 - -

apmetums 
(netonēts vai tonēts) Apmetums CT 60, CT 64 CT 174, CT 175 CT 74, CT 75 CT 72, CT 73 CT 174, CT 175 CT 79

Krāsa (tonējama) Krāsa CT 42 CT 48, CT 49 CT 48, CT 49 CT 54 CT 48, CT 49, CT 54 CT 49

Ceresit apmetumu un krāsu  
fizisko īpašību salīdzinājums

Ūdens tvaiku
caurlaidība

aizsardzība
pret ūdens
uzsūkšanu

Noturība pret
nosmērējumiem

aizsardzība pret
mikrobioloģiskiem  
piesārņojumiem

Noturība

aP
M

ET
uM

I

Minerālie apmetumi CT 34, CT 137 +++++ + + +++++ +++

Akrila apmetumi CT 60, CT 64 ++ +++ ++ ++++ +++

Silikona–silikāta apmetumi CT 174, CT 175 +++ +++ +++ ++++ ++++

Silikāta apmetumi CT 72, CT 73 +++++ ++ ++++ +++++ +++++

Silikona apmetumi CT 74, CT 75 ++++ +++++ +++++ ++++ +++++

Elastomēra apmetums CT 79 ++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++

KR
ĀS

aS

Akrila krāsas CT 42 ++ +++ ++ ++++ +++

Silikāta krāsa CT 54 ++++ ++ +++ +++++ ++++

Silikona krāsa CT 48 +++ ++++ ++++ ++++ ++++

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

apmetums
Minerālais akrila Silikāta-silikona Silikāta Silikona Mozaīka

CT 34 CT 137 CT 60 CT 64 CT 174 CT 175 CT 72 CT 73 CT 74 CT 75 CT 79 CT 77

Struktūra gluda akmentiņu akmentiņu ķirmjveida akmentiņu ķirmjveida akmentiņu ķirmjveida akmentiņu ķirmjveida akmentiņu

Graudiņu
izmērs 2,0 mm 

1,5 mm
2,0 mm 
2,5 mm

2,0 mm
1,0 mm 
1,5 mm 
2,0 mm

2,0 mm
1,5 mm
2,0 mm 
2,5 mm

2,0 mm
1,5 mm
2,0 mm 
2,5 mm

2,0 mm 1,5 mm  1,4 - 2,0 mm

fASādeS PRodUkTU TABUlA



Jūsu Ceresit celtniecības sistēmas partneris:

Risinājumi ar ceresit sistēmu:

flīzēšana
• Līmjavas un cementa bāzes
• Šuvju pildījumi
• Epoksīda izstrādājumi

ārējās siltināšanas sistēmas (eTIcS)
• Līmjavas un apmetuma līmjavas
• Gruntskrāsas
• Fasāžu krāsas
• Fasāžu apmetumi
• Papildu izstrādājumi

grīdām
• Līdzināšanas javas
• Remonta javas
• Grīdu javas
• EPO
•  Gruntis/ 

piedevas

Hidroizolācija
• Blīvējuma materiāli un joslas
•  Šķīdinātājus nesaturoši  

izstrādājumi uz bituma bāzes
• Šķīdinātājus saturoši izstrādājumi uz bituma bāzes
• Izstrādājumi uz cementa bāzes
• Līdzekļi impregnēšanai un gruntis
• Īpašie izstrādājumi/piedevas

Papildu izstrādājumi
• Īpašās javas
• Cementa javas
• Izstrādājumi ar reaktīvajiem sveķiem
• Celtniecības līmes
• Līdzekļi impregnēšanai un gruntis
• Speciālās apdares vielas
• Hermētiķi
•  Masas blīvēšanai (akrilāti, silikoni un poliuretāni)
• Koncentrāti aizsardzībai pret sēnītēm

Sienu labošanas javas
•  Javas remontam un līdzināšanai
• Špakteles iekšējām sienām

henkel Balti oÜ
Sõbra 61, 50106 Tartu, Igaunija 
tālr. +372 730 5800
Projektu tehniskais konsultants:  
tālr. +371 28601782
 +371 29414813
www.ceresit.lv


