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GŁADZIE CEKOL

n CEDAT Sp. z o. o. 

ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdańsk, infolinia 801 623 565, www.cekol.pl, e-mail: cedat@cekol.pl 

Wyroby w ofercie marki CEKOL produkowane są 

przez gdańską firmę Cedat Sp. z o. o., która działa 

na rynku już 25 lat i rozpoczynała swoją działalność 

od produkcji jednych z pierwszych na polskim 

rynku profesjonalnych zapraw klejących, a dopiero 

2 lata później wdrożono produkcję Białej Gładzi 

Szpachlowej CEKOL C-45, która w krótkim czasie 

stała się prawdziwym hitem rynkowym i zyskała 

ogromną popularność wśród klientów i wykonaw-

ców. To właśnie od nazwy tego wyrobu, wygładzanie 

i wyrównywanie ścian zaczęto nazywać przymiotni-

kiem „cekolowanie”. Dzięki popularności i sukcesowi 

tego produktu, firma i marka CEKOL mogła się roz-

wijać, wprowadzać nowe wyroby i udoskonalać pro-

dukcję. Obecnie CEKOL ma w swojej ofercie ponad 

50 różnego rodzaju produktów stanowiących kom-

pleksowe rozwiązanie dla budownictwa − zaprawy 

klejowe, gładzie, tynki, gipsy szpachlowe, zaprawy 

murarskie, tynkarskie, wylewki i posadzki oraz grun-

ty. Gładzie oraz produkty gipsowe były wielokrotnie 

nagradzanie i docenianie zarówno przez klientów, 

jak i wykonawców. Marka CEKOL nieprzerwanie od 

2008 uzyskuje tytuł Budowlanej Marki Roku w kate-

gorii produkty do gładzenia ścian, a CEKOL C-45 

finisz Polimerowa gładź szpachlowa została wyróż-

niona tytułem GŁADŹ ROKU 2014 przez czytelników 

portalu chemia budowlana.info. 

SUCHA ZABUDOWA CEKOL

Do wykonania suchej zabudowy niezbędne jest 

odpowiednie przygotowanie podłoża, zamontowa-

nie profili oraz odpowiednie materiały do dalszej 

dekoracji płyt GK. Do montażu płyt do podłoży 

mineralnych należy użyć specjalnego kleju gip-

sowego CEKOL GS-20. Trzeba jednak pamiętać, 

że płyty GK wolno mocować klejem gipsowym 

jedynie do ścian i to do wysokości nie wyższej 

niż 3,5 m. Powyżej tej wysokości oraz na sufitach 

należy zastosować odpowiednie stelaże i profile. 

Docinane i frezowane krawędzie płyty są podłożem 

chłonnym i trzeba je zagruntować gruntem głęboko 

penetrującym CEKOL DL-80. Po wyschnięciu gruntu 

można przystąpić do spoinowania. Służą do tego 

produkty, takie jak CEKOL C-40 Zaprawa szpachlowa 

do spoinowania płyt GK. Jest to specjalna masa do 

beztaśmowego spoinowania, która zawiera w swoim 

składzie włókna celulozowe. Zwiększają one ela-

styczność i wytrzymałość spoiny, dzięki czemu nie 

ma potrzeby używania specjalnych taśm czy siatek. 

Masę nakładamy w dwóch warstwach za pomocą 

szpachelki lub pacy. Pierwszą warstwą staramy się 

dokładnie wypełnić szczelinę. Następnie dokładamy 

drugą warstwę i wyrównujemy. Po zaspoinowaniu 

połączeń płyt całe ich powierzchnie szpachlujemy za 

pomocą gładzi gipsowych, cementowych lub akry-

lowych. Można również bezpośrednio na płytach 

przyklejać okładziny ceramiczne, wszystko uzależ-

nione jest od tego w jaki sposób chcemy ostatecznie 

wykończyć ścianę. Całe płyty można „wycekolować” 

za pomocą CEKOL C-45 finisz Cienkowarstwowej 

gładzi szpachlowej. Po odkurzeniu i zagruntowaniu 

powierzchnia nadaje się do malowania. Można 

zastosować również masy szpachlowe gotowe do 

użycia jak CEKOL A-45 finisz Biała gładź szpachlowa 

lub CEKOL B-45 Finisz Gładź szpachlowa.
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CEKOL, A-45 Finisz Biała gładź szpachlowa. Zastosowanie: służy 

do wyrównywania i szpachlowania powierzchni przed malowaniem, a także do uzyskania 

powłok o charakterze dekoracyjnym. Po wyschnięciu nadaje się do malowania wszystkimi 

rodzajami farb. Nie żółknie pod wpływem światła, tworzy idealnie gładką, łatwą do poma-

lowania białą powierzchnię. Do nakładania ręcznego i maszynowego. Cechy szcze-
gólne: produkt gotowy do użycia, gładź jest super biała i gładka, stosowanie w warstwie 

do 3 mm.

CEKOL, B-45 Finisz Gładź szpachlowa. Zastosowanie: szczególnie 

nadaje się do ostatecznego wygładzania powierzchni. Umożliwia uzyskanie ścian o wyjąt-

kowej gładkości, barwą zbliżoną do wysezonowanych tynków gipsowych. Idealne uzupeł-

nienie wykończeniowych etapów prac tynkarskich z użyciem tynków gipsowych. Masa jest 

plastyczna, łatwa w obróbce, po wyschnięciu łatwo się szlifuje, pod malowanie wszystkimi 

rodzajami farb. Cechy szczególne: produkt gotowy do użycia, masa super gładka, 

łatwo się nakłada, stosowanie w warstwie do 3 mm.

CEKOL, C-50 Finisz Lekka gładź szpachlowa. Zastosowanie: masa 

szpachlowa przeznaczona do szpachlowania, wygładzania oraz uszlachetniania ścian i su-

fitów. Na bazie dyspersji akrylowej, wypełniaczy węglanowych i  lekkich wypełniaczy 

drobnoziarnistych, poprawia to aplikację i szlifowanie. Po wyschnięciu nadaje się do malo-

wania wszystkimi rodzajami farb. Masę można nakładać ręcznie lub maszynowo. Cechy 
szczególne: produkt gotowy do użycia, wysoce wydajny, zawiera lekkie wypełniacze, 

łatwo się szlifuje, stosowanie w warstwie do 3 mm.

CEKOL, C-45 Finisz Cienkowarstwowa gładź szpachlowa. Zasto-
sowanie: masa szpachlowa wykończeniowa, szczególnie polecany do ostatecznego 

wyrównania i wygładzania powierzchni przed malowaniem. Łatwo się szlifuje i pozostawia 

idealnie gładką, białą i prostą do pomalowania powierzchnię. Nie żółknie pod wpływem 

światła. Po wyschnięciu nadaje się do malowania wszystkimi rodzajami farb. Możliwość 

nakładania ręcznego i mechanicznego. Cechy szczególne: gładź śnieżnobiała, ide-

alnie gładka, łatwo szlifowalna, stosowanie w warstwie do 3 mm, do nakładania ręcznie 

i maszynowo.

CEKOL, C-45 Biała gładź szpachlowa. Zastosowanie: doskonały ma-

teriał do przygotowywania ścian i sufitów przed malowaniem, tapetowaniem, szpachlowa-

nia płyt GK. Umożliwia wykonanie bardzo gładkich powierzchni. Do aplikacji ręcznej, jak 

i maszynowej. Na bazie białego gipsu naturalnego. Podkład pod farby emulsyjne i akrylowe. 

Biała barwa pozwala na ograniczenie ilości wymalowań dla uzyskania pełnego efektu 

barwnego. Nie żółknie pod wpływem światła. Cechy szczególne: produkt na bazie 

gipsu naturalnego, do stosowania na różnego rodzaju podłoża, w warstwie od 1 do 10 mm.

CEKOL, GS-250 Bezpyłowa gładź szpachlowa. Zastosowanie: 

materiał przeznaczony do bezpyłowego wykonywania gładzi z obróbką „na mokro” na ścia-

nach i sufitach wewnątrz budynków. Do nakładania ręcznego i maszynowego na wszystkie 

podłoża mineralne. Produkt o doskonałej przyczepność do podłoża. Jest produktem ekolo-

gicznym, nietoksycznym i łatwym w stosowaniu, a obróbka „na mokro” znacznie redukuje 

ilość pyłu powstającego podczas prowadzonych prac. Cechy szczególne: produkt 

doskonały pod malowanie i tapetowanie, do obróbki na mokro, do stosowania w warstwie 

do 10 mm.
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