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Szpachlówki i tynki

ŒCIANY,  OOK£ADZINY,  SSUCHA  ZZABUDOWA

P R E Z E N TA C J A

CEKOL TLG-48 – do maszynowego lub rêcznego wykonywania

wypraw tynkarskich w pomieszczeniach suchych o wilgotnoœci

wzglêdnej powietrza do 70%, mo¿e byæ stosowana na pod³o¿ach 

z gipsu, betonu, betonu komórkowego, ceg³y ceramicznej i wapien-

no-piaskowej

CEKOL TR-49 – do rêcznego wykonywania jednowarstwowych

wypraw tynkarskich w pomieszczeniach suchych o wilgotnoœci

wzglêdnej powietrza do 70%, mo¿e byæ stosowana na pod³o¿ach 

z gipsu, betonu, betonu komórkowego, ceg³y ceramicznej i wapien-

no-piaskowej

CEKOL C-35 – do wyg³adzania, wyrównywania i uszlachetniania

zewnêtrznych œcian budynków (elewacji); mo¿e byæ równie¿

stosowany wewn¹trz pomieszczeñ, a szczególnie w pomieszczeniach

o du¿ej wilgotnoœci (np. ³azienki, sauny, ch³odnie); umo¿liwia

wykonanie g³adkich powierzchni

CEKOL C-40 – do spoinowania p³yt kartonowo-gipsowych bez

koniecznoœci stosowania taœmy wzmacniaj¹cej; równie¿ do uzupe³-

niania pêkniêæ i rys powsta³ych na powierzchni œcian i sufitów

CEKOL C-45 – do przygotowywania œcian i sufitów wewn¹trz

budynków przed malowaniem, tapetowaniem itp., stosowany

równie¿ do renowacji starych tynków, tynkowania ca³ych œcian,

szpachlowania p³yt kartonowo-gipsowych (do spoinowania i uzu-

pe³niania rys i pêkniêæ zaleca siê stosowanie masy CEKOL C-40);

umo¿liwia wykonanie bardzo g³adkich p³aszczyzn

CEKOL GS-100 – mo¿e byæ stosowany wy³¹cznie wewn¹trz

pomieszczeñ: do uzupe³niania ubytków, pêkniêæ w pod³o¿ach 

mineralnych, szpachlowania i wyrównywania œcian i sufitów, 

jako podk³ad pod farby i tapety

CEKOL GS-200 – do przygotowania œcian i sufitów wewn¹trz

budynków przed malowaniem oraz tapetowaniem; umo¿liwia 

wykonanie g³adkich powierzchni

Nazwa
WYDAJNOŚĆ

[kg/m2]*

GRUBOŚĆ
WARSTWY

[mm]

CZAS ZUŻYCIA
ZAPRAWY

[min]
CECHY SZCZEGÓLNE

CEKOL TLG-48 9*

do 10 ok. 120
dodatek wypełniaczy mineralnych i najnowszej generacji dodatków modyfikujących nadaje zaprawie doskonałą plastyczność i przyczepność do podłoża, dodatek kruszywa lekkiego 

sprawia, że właściwości termoizolacyjne zaprawy są dużo lepsze niż zaprawy cementowo-wapiennej, zaprawa umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności robót tynkarskich, 
jest łatwa do rozprowadzenia i gładzeniaCEKOL TR-49 10*

CEKOL C-35 1,5 1 do 5 od180 do 240
produkt szczególnie polecany do pomieszczeń o dużej wilgotności (np. łazienki, sauny, chłodnie); umożliwia wykonanie gładkich płaszczyzn; nie żółknie pod wpływem światła i warunków

atmosferycznych

CEKOL C-40
1 kg na 7 metrów
biężących spoin

– 30 umożliwia spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych bez użycia taśmy; zawiera włókna celulozowe

CEKOL C-45 1,5 1 do 5 45
produkt na bazie najwyższej klasy gipsu naturalnego; umożliwia wykonywanie bardzo gładkich płaszczyzn, nie żółknie pod wpływem

światła; doskonały jako podkład pod farby emulsyjne, akrylowe i tapety; biała barwa pozwala na ograniczenie liczby wymalowań dla uzyskania pełnego efektu barwnego 

CEKOL GS-100
1,5

1 do 10
60

stanowi doskonały podkład pod farby i tapety, polecany do uzupełniania ubytków, pęknięć w podłożach mineralnych, szpachlowania i wyrównywania ścian i sufitów

CEKOL GS-200 1 do 5 dzięki optymalnym parametrom wytrzymałościowym produkt łatwy w obróbce, służy do przygotowywania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem i tapetowaniem

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa przez sieæ dystrybutorów oraz sieæ hipermar-

ketów budowlanych

Okres przydatnoœci: do 12 miesiêcy (pod warunkiem przechowy-

wania w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach)

Us³ugi: doradztwo techniczne, szkolenia, realizacja nietypowych

zamówieñ, transport

Aprobaty i certyfikaty: wszystkie produkty posiadaj¹ Atest PZH;

CEKOL C-35 spe³nia wymagania PN-EN 998-1 OC CSII W2, 

AT-15-4983/2001, AT-15-5831/2003; CEKOL C-40 spe³nia wyma-

gania EN 13963 Typ 4B; CEKOL C-45 spe³nia wymagania 

PN-EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu; CEKOL GS-20 

spe³nia wymagania EN 14496; CEKOL GS-100 spe³nia wymagania 

PN-EN 13279-1 B1/20/2 Tynk gipsowy; CEKOL GS-100 spe³nia

wymagania PN-EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu

Pozosta³a oferta: zaprawy klej¹ce, gipsowe, cementowe, tynki,

wylewki, emulsje, systemy ociepleñ

CEDAT SSp. zz oo.o.

ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdañsk

tel. 058 768 21 01, faks 058 768 21 40

INFOLINIA 0 801 623 565

www.cekol.pl, e-mail: cedat@cekol.pl

* przy warstwie 10 mm
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