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CEKOL 
PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA
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CEKOL to marka produktów chemii budowlanej. 

Firma zaczynała od pierwszych na polskim rynku 

zapraw klejowych, a po dwóch latach marka wyspe-

cjalizowała się w produkcji gładzi szpachlowych 

i wprowadziła na rynek Białą gładź szpachlową 

CEKOL C-45, która jest hitem rynkowym do dziś. 

Obecnie oferuje ponad 50 produktów. Działalność 

firmy obejmuje wszystkie etapy związane z powsta-

waniem materiałów, począwszy od badań laborato-

ryjnych, poprzez testy, wdrożenie, produkcję oraz 

dystrybucję. CEKOL stawia na jakość oferowanych 

artykułów, aby były niezawodne i trwałe. CEKOL to 

kompleksowe rozwiązania remontowe i budowlane, 

to wciąż nowe produkty rozwiązania technolo-

giczne. Oferta obejmuje: zaprawy klejowe, gładzie, 

tynki, gipsy szpachlowe, zaprawy murarskie, tyn-

karskie, wylewki i posadzki oraz grunty. Produkty są 

łatwe i przyjazne w stosowaniu. Użycie produktów 

nie sprawia problemów, gdyż charakteryzują się 

one plastycznością, doskonałą urabialnością oraz 

przyczepnością, a wszystkie wyroby są nietok-

syczna zarówno w użyciu, jak i eksploatacji. Marka 

wciąż rozwija i udoskonala swoje produkty wraz ze 

zmieniającym się zapotrzebowaniem rynku i jego 

potrzebami, a także udoskonalaniem się technik 

budowlanych.

Szczególną uwagę warto zwrócić na gotowy 

produkt – CEKOL F-16 Finisz Bezpyłową Gładź 

Szpachlową. Zaspakaja ona potrzeby zarówno 

inwestora, jak i wykonawcy, praca jest szybka, a po 

remoncie nie ma uciążliwego sprzątania.

3 sposoby na finisz

Z CEKOL F-16 Finisz remont jest szybki, bez kurzu, 

pyłu i bałaganu. To gładź do ostatecznego przygo-

towania powierzchni ścian i sufitów przed malowa-

niem. Można nakładać ją ręcznie: pacą lub wałkiem 

lub maszynowo- odpowiednim agregatem. Po 

wyschnięciu można malować wszystkimi rodzajami 

farb.

Remont bez bałaganu

Praca z bezpyłową gładzią szpachlową jest bardzo 

szybka i sprawna, powierzchnia nie wymaga grunto-

wania, a gładź jest gotowa do pracy po otworzeniu 

opakowania. Metoda zacierania na mokro ogranicza 

kurz i bałagan podczas prac remontowych, można 

bez szlifowania uzyskać gładką powierzchnię. Ma 

to szczególne znaczenie w mieszkaniach w których 

przebywają dzieci, a także w przypadku niewiel-

kich remontów, gdy lokatorzy nie mają możliwości 

opuszczenia na ten czas lokalu.

Szybko i sprawnie

Gładź jest materiałem o optymalnej twardości. 

Można ją zacierać na mokro, ale również stoso-

wać klasyczne techniki obróbki przez szlifowanie. 

Bezpyłowa gładź szpachlowa CEKOL F-16 Finisz, to 

wyjątkowy produkt, powierzchnia ścian do poma-

lowania gotowa jest w ciągu jednego dnia. Nie 

trzeba gruntować, produkt jest gotowy do użycia. Po 

remoncie nie pozostaje wspomnienie białego pyłu, 

który wymaga uporczywego usuwania.

CEKOL F-16 finisz to:

l Remont bez pyłu i kurzu, szybko i czysto

l Bez gruntowania

l Gładka i równa powierzchnia- bez szlifowania

l Optymalne parametry robocze i wytrzymałościo-

we

l Bezpyłowa gładź, do obróbki na mokro oraz meto-

dą klasyczną

l Możliwość nakładania mokro na mokro

l Do nakładania ręcznego i maszynowego.

l Grubość warstwy do 3 mm

l Zużycie 1,5 kg/m²/mm

CEKOL to produkty najwyższej jakości, doceniane 

zarówno przez profesjonalistów jak i klientów 

indywidualnych. Wielokrotnie wyróżniane i nagra-

dzane przez konsumentów oraz branżę budowla-

ną. Są łatwe w stosowaniu, niezawodne i trwałe. 

Gwarantują satysfakcję z wykonanej pracy, a także 

użytkowania.

n CEDAT SP. z o.o.

ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdańsk

infolinia 801 623 565, www.cekol.pl
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CEKOL F-16 Finisz Bezpyłowa Gładź Szpachlowa
Zastosowanie: CEKOL F-16 Finisz jest gotową do użycia gładzią szpachlową, do obróbki metodą zacierania na mokro. Dzięki tej 

metodzie nie ma uciążliwego kurzu i sprzątania. Jest lekka do szlifowania, w przypadku zastosowania tradycyjnej metody obróbki. 

Po wyschnięciu można malować wszystkimi rodzajami farb. Cechy: gotowa do użycia, biała, do obróbki na mokro, bez gruntowania, 

nakładanie ręczne: pacą lub wałkiem i maszynowe.

CEKOL GS-250 Bezpyłowa Gładź Szpachlowa
Zastosowanie: EKOL GS-250 stosuje się do bezpyłowego wykonywania gładzi z obróbką „na mokro” na ścianach i sufitach we-

wnątrz budynków. Nakładanie ręczne i maszynowe. Dzięki optymalnym parametrom wytrzymałościowym CEKOL GS-250 jest łatwy 

w stosowaniu. Obróbka „na mokro” znacznie redukuje ilość pyłu powstającego podczas prowadzonych prac. Cechy: doskonała pod 

malowanie i tapetowanie, grubość warstwy do 10 mm, do obróbki na mokro.

CEKOL A-45 Finisz Biała Gładź Szpachlowa
Zastosowanie: CEKOL A-45 Finisz szczególnie nadaje się do ostatecznego wygładzania i wyrównywania powierzchni przed malo-

waniem. Umożliwia uzyskanie idealnie gładkiej, łatwej do pomalowania białej powierzchni. Nie żółknie pod wpływem światła. 

Ewentualne drobne nierówności masy można po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym lub siatką. Produkt można nakładać 

ręcznie i maszynowo. Po wyschnięciu nadaje się do malowania wszystkimi rodzajami farb. Cechy: super biała, super gładka, łatwo 

się nakłada, łatwo się szlifuje, gotowa do użycia.

CEKOL C-45 Finisz Polimerowa Gładź Szpachlowa
Zastosowanie: CEKOL C-45 Finisz można stosować wyłącznie wewnątrz budynków, w pomieszczeniach suchych zarówno na podłożach 

mineralnych, takich jak: cegła, beton, tynk gipsowy, wysezonowany tynk cementowy, cementowo-wapienny, płyta g-k, jak również 

akrylowych powłokach malarskich o odpowiedniej przyczepności do podłoża. W systemach suchej zabudowy służy, jako masa szpa-

chlowa wykończeniowa. CEKOL C-45 Finisz jest szczególnie polecany do ostatecznego wyrównania i wygładzania powierzchni przed 

malowaniem. Cechy: śnieżnobiała, idealnie gładka, łatwo się szlifuje, grubość warstwy do 3 mm, nakładanie ręczne i maszynowe.

CEKOL C-35 Cementowo-polimerowa Biała gładź szpachlowa
Zastosowanie: CEKOL C-35 jest wysokiej jakości materiałem przeznaczonym do wygładzania, wyrównywania i uszlachetniania 

zewnętrznych ścian budynków (elewacji). Może być również stosowany wewnątrz pomieszczeń, a szczególnie w pomieszczeniach 

o dużej wilgotności (np. łazienki, sauny, chłodnie). CEKOL C-35 umożliwia wykonanie gładkich powierzchni. Nadaje się do nakła-

dania ręcznego i mechanicznego. Cechy: do wewnątrz i na zewnątrz, także do pomieszczeń o dużej wilgotności: garaż, sauna, 

basen, do wykonywania gładkich elewacji, wzmocniona włóknami, 

CEKOL C-45 Biała Gładź szpachlowa 
Zastosowanie: CEKOL C-45 jest doskonałym materiałem do przygotowywania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malo-

waniem, tapetowaniem itp. Także do renowacji starych tynków, tynkowania całych ścian, szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych 

(do spoinowania i uzupełniania rys i pęknięć zaleca się stosowanie specjalnej zaprawy szpachlowej CEKOL C-40). Gładź szpachlowa 

CEKOL C-45 umożliwia wykonanie bardzo gładkich płaszczyzn. Cechy: grubość warstwy 1-10 mm, na bazie gipsu naturalnego, 

gładki lub dekoracyjny efekt.
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