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GŁADZIE CEKOL

CEKOL A-45 Finisz 

Gotowa do użycia biała masa szpachlowa
To wyjątkowo wygodna w  użyciu i  aplikacji gotowa 

gładź szpachlowa, która służy do wyrównywania 

i  szpachlowania powierzchni przed malowaniem, 

a  także do uzyskania powłok o  charakterze deko-

racyjnym. Umożliwia uzyskanie idealnie gładkiej, 

łatwej do pomalowania białej powierzchni. Nie 

żółknie pod wpływem światła. Można ją stosować 

wewnątrz budynków na podłożach betonowych, 

gipsowych, płytach kartonowo-gipsowych, wyse-

zonowanych tradycyjnych tynkach cementowo– 

–wapiennych. Produkt można nakładać ręcznie 

i  maszynowo. Po wyschnięciu nadaje się do malo-

wania wszystkimi rodzajami farb. Produkt bardzo 

wygodny w  użyciu, po otwarciu należy jedynie 

przemieszać. Produkt dostępny w  wiaderku, dzięki 

czemu niewykorzystaną masę, szczelnie zamkniętą 

można zużyć w  późniejszym terminie. Temperatura 
stosowania: +5°C do+30°C. Grubość warstwy: do 

3 mm. Wydajność: około 1,5 kg/m2/mm. Zalety: 
super biała, super gładka, łatwo się nakłada, łatwo 

się szlifuje. Aprobaty i  certyfikaty: Atest PZH, 

zgodność z  PN-EN 15824.

CEKOL B-45 Finisz 
Gotowa do użycia masa szpachlowa 

To masa szpachlowa, która służy do wyrównywania 

i  szpachlowania powierzchni przed malowaniem, 

a  także do uzyskania powłok o  charakterze dekora-

cyjnym. Masa jest plastyczna, łatwa w  obróbce, po 

wyschnięciu łatwo się szlifuje. Po wyschnięciu umoż-

liwia uzyskanie powierzchni o  wyjątkowej gładko-

ści, barwą zbliżonej do wysezonowanych tynków 

gipsowych. Powierzchnię po wyschnięciu można 

malować wszystkimi rodzajami farb. Wyrób na bazie 

dyspersji akrylowej oraz naturalnych najwyższej 

jakości wypełniaczy. Masę można nakładać ręcznie 

lub maszynowo przy użyciu odpowiednich agrega-

tów i  narządzi. Temperatura stosowania: +5oC do 

+30oC. Grubość warstwy: do 3 mm. Wydajność: 
około 1,5 kg/m2/mm. Zalety: gładź gotowa do 

użycia, super wydajna, łatwo się nakłada. Aprobaty 
i  certyfikaty: Atest PZH, zgodność z  EN 15824.

CEKOL C-45 Finisz Biała gładź szpachlowa
Masa szpachlowana do wygładzania i  szpachlo-

wania powierzchni przed malowaniem oraz do 

uzyskiwania powłok o  charakterze dekoracyjnym. 

Łatwo się szlifuje i  pozostawia idealnie gładką, białą 

i  łatwą do pomalowania powierzchnię. Biała barwa 

produktu pozwala zmniejszyć ilość wymalowań do 

uzyskania pełnego efektu barwnego. Nie żółknie 

pod wpływem światła. Po wyschnięciu nadaje się do 
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malowania wszystkimi rodzajami farb. Do stosowa-

nia wyłącznie wewnątrz budynków, w  pomieszcze-

niach suchych zarówno na podłożach mineralnych, 

takich jak: cegła, beton, tynk gipsowy, wysezonowa-

ny tynk cementowy, cementowo-wapienny, płyta 

gipsowo-kartonowa, jak również akrylowych powło-

kach malarskich charakteryzujących się odpowied-

nią przyczepnością do podłoża. W systemach suchej 

zabudowy służy, jako masa szpachlowa wykończe-

niowa. Produkt szczególnie polecany do ostatecz-

nego wyrównania i  wygładzania powierzchni przed 

malowaniem. Temperatura stosowania: +5°C do 

+30°C. Grubość warstwy: do 3 mm. Wydajność: 
około 1, 5 kg/m2/mm. Zalety: super biała gładź, 

łatwa w  obróbce i  szlifowaniu, duża wydajność

(20 kg =28 kg gotowej masy). Aprobaty i  certyfi-
katy: Atest PZH, zgodność z  EN 15824.

CEKOL GS-250 Bezpyłowa gładź szpachlowa
Materiał przeznaczony do bezpyłowego wykonywa-

nia gładzi metodą obróbki „na mokro” na ścianach 

i  sufitach wewnątrz budynków. Dzięki optymalnym 

parametrom wytrzymałościowym produkt jest łatwy 

w  obróbce. Jest produktem ekologicznym, nietok-

sycznym i  łatwym w  stosowaniu, a  obróbka „na 

mokro” znacznie redukuje ilość pyłu powstającego 

podczas prowadzonych prac. Produkt przeznaczony 

do nakładania ręcznego i  maszynowego na wszyst-

kie podłoża mineralne. Czas zużycia zaprawy:
60 minut. Wydajność: około 1,5 kg/m²/mm. Zalety: 
do obróbki na mokro, nakładanie ręczne i  maszy-

nowe, grubość warstwy 1-10 mm. Aprobaty i  cer-
tyfikaty: Atest PZH, zgodność z  PN-EN 13279-1 

B2/20/2 Tynk na bazie gipsu.

CEKOL C-45 Biała gipsowa gładź szpachlowa
Gładź szpachlowa umożliwiająca wykonanie bardzo 

gładkich, białych powierzchni. Biała barwa pozwala 

na ograniczenie ilości wymalowań dla uzyskania 

pełnego efektu barwnego. Jest produktem nietok-

sycznym w  użyciu i  podczas eksploatacji, wykona-

nym w  całości z  naturalnych składników. CEKOL 

C-45 nie żółknie pod wpływem światła. Jest dosko-

nałym podkładem pod farby emulsyjne i  akrylowe. 

Gładź charakteryzuje się doskonałą przyczepnością 

do różnych podłoży. Dzięki nowoczesnej formule, 

doskonale sprawdza się zarówno w  aplikacji ręcz-

nej, jak i  maszynowej przy użyciu odpowiednich 

narzędzi i  agregatów. Czas zużycia zaprawy:
60 minut. Wydajność: około 1,5 kg/m²/mm. Zalety: 
produkt na bazie naturalnego gipsu, grubość war-

stwy 1 do 10 mm, wysoka przyczepność, nakładanie 

ręczne i  maszynowe. Aprobaty i  certyfikaty: Atest 

PZH, zgodność z  PN-EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na 

bazie gipsu.

CEKOL C-35 
Cementowo-polimerowa biała gładź szpachlowa 
To wysokiej jakości materiał przeznaczony do 

wygładzania, wyrównywania i  uszlachetniania 

zewnętrznych ścian budynków oraz do stosowania 

wewnątrz, w  szczególności w  pomieszczeniach 

o  dużej wilgotności (np. łazienki, sauny, chłodnie). 

Produkt umożliwia wykonanie bardzo gładkich 

powierzchni. Jest wodoodporną i  mrozoodporną, 

elastyczną zaprawą. Produkt charakteryzujący 

się doskonałą urabialnością i  przyczepnością do 

podłoży mineralnych (np. beton, cegła, gazobeton 

itp.). Gładź nie zawiera składników toksycznych, 

ani podatnych na żółknięcie pod wpływem światła 

i  warunków atmosferycznych. Biała barwa pozwala 

na ograniczenie ilości wymalowań. Jest doskonałym 

podkładem pod farby emulsyjne, akrylowe, silika-

towe, silikonowe i  mineralne. Czas zużycia zapra-
wy: 3 do 4 godzin w  zależności od temperatury. 

Wydajność: 1,5 kg/m²/mm. Grubość warstwy:
1 do 5 mm. Zalety: gładź mrozo- i  wodoodporna, 

biała, nakładanie ręczne i  maszynowe. Aprobaty 
i  certyfikaty: Atest PZH, zgodność z  : PN-EN 998-1 
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