
Виробник залишає за собою право без попереднього 
сповіщення змінювати ціни на продукцію, а також її назви, 
параметри, упаковку та інші характеристики.
Актуальна для споживачів інформація, передбачена чинним 
законодавством, знаходиться на упаковці продукції, а також 
у супровідній документації.
Претензії з посиланням на будь-які інші джерела інформації 
виробником не приймаються і не розглядаються.

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»,
вул. Новопромислова, 2, м. Вишгород,
Київська обл., Україна, 07300;
тел.: (044) 490-51-20; факс: (044) 490-51-22;
телефон гарячої лінії: 0-800-308-405.
www.ceresit.ua
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Корпорація Henkel з її провідними брендами і технологіями 
робить життя людей простішим і яскравішим. Натхненний 

цією концепцією та започаткований у 1876 році Фріцом 
Хенкелем невеликий регіональний бізнес розвинувся 
до міжнародної компанії, в якій трудиться понад 
50 000 працівників у 125 країнах світу. Сьогодні 
компанія Henkel посідає лідерські позиції на 
ринку в трьох стратегічних бізнес-напрямках: 
«Клейові технології», «Миючі та очищувальнi 
засоби», «Косметика і засоби особистої гігієни». 
Завдяки «Клейовим технологіям» Henkel є 
світовим лідером у виробництві клеїв, герметиків 
та продукції для оздоблення як у споживчій, так і в 
індустріальній діяльності. 

Невід’ємною частиною бізнес-напрямку «Клейові технології»  
є відділ «Будівельні системи Henkel», що спеціалізується на 

укладанні плитки, підлогових покриттях, гідроізоляції  
і теплоізоляції. Ми надаємо всесвітньо відомий ряд 

спеціальних продуктів і системних рішень для 
задоволення потреб будівельної індустрії та 
професійних майстрів. Багаторічний досвід, 
ноу-хау, інноваційні технології і продукція 
допомагають нашим клієнтам 

бути успішнішими і більш 
кваліфікованими, зберігаючи 

при цьому природні ресурси Землі. 
Якість від Henkel — для Вашого 

професійного успіху.

Про групу Henkel

Про груПу Henkel
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КРАщА лоКАльнА ПідтРиМКА
Принципи будівельної фізики однакові скрізь, проте локальні 
умови будівництва і технології в різних країнах суттєво 
відрізняються. Тому наші спеціалісти забезпечують технічну 
підтримку локально прямо на будівельному об’єкті.

65 РоКіВ нАдійної РоБоти
Протягом більш ніж 65 років Ceresit пропонує продукцію високої 
якості, яка забезпечує надійність на всіх будівельних об’єктах 
від невеликих житлових будинків до найвищої споруди у світі —  
хмарочоса «Бурдж Халіфа» в Дубаї.

КоМПлеКСний Підхід
Професійне улаштування підлог — комплексна робота. Тому 
Ceresit забезпечує системний підхід у вирішенні завдань 
різного рівня складності. За необхідності ми надаємо технічну 
підтримку на всіх етапах улаштування підлогових покриттів.

ВиСоКий СтуПінь ВідПоВідАльноСті
Можете розраховувати на високий ступінь відповідальності 
Ceresit за здоров’я тих, хто користується нашими продуктами, 
за дбайливе використання природних ресурсів і захист 
навколишнього середовища. Ми завжди робимо значно більше, 
ніж вимагається за законом, і виявляємо ініціативу в пошуках 
екологічно раціональних рішень.

Про групу Henkel
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«Хенкель БаутеХнік (україна)»
«Хенкель Баутехнiк (україна)»

У вересні 2008 року  
відбувся запуск 
нової лінії заводу. 
Виробнича 
потужність —  
80 тис. тонн 
продукції в рік.  
Тепер сумарна 
потужність заводу 
складає 230 тис. тонн 
у рік. 
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K омпанія «Хенкель Баутехнік (Україна)» вирізняється системним підходом, 
пропонуючи готові системи облицювання, теплоізоляції та оздоблення 

фасадів, системи улаштування підлог, гідроізоляції і гідрофобізації.  
В асортименті також є матеріали для підготовки поверхонь під оздоблення, 
шпалерні клеї, герметики, монтажна піна, «рідкі цвяхи», штукатурки, побутові 
клеї — усього понад 400 найменувань продукції. 

Сьогодні в україні працює 5 заводів «хенкель Баутехнік (україна)»: 
з 1999 року — завод по виробництву будівельних сумішей у м. Вишгороді 
Київської обл. потужністю 150 тис. тонн у рік; 
з 2004 року — завод по виробництву будівельних сумішей у м. Балаклії 
Харківської обл. потужністю 210 тис. тонн у рік; 
з 2007 року — завод по виробництву рідких штукатурок і фарб у м. Вишгороді 
Київської обл. потужністю 35 тис. тонн у рік;
з жовтня 2007 року — завод по виробництву будівельних сумішей  
у м. Цюрупинську Херсонської обл. потужністю 150 тис. тонн у рік. 
у вересні 2008 року відбувся запуск нової лінії заводу. Виробнича потужність —  
80 тис. тонн продукції в рік. Тепер сумарна потужність заводу складає  
230 тис. тонн у рік. 
24 травня 2009 року розпочав роботу завод по виробництву будівельних 
сумішей Ceresit у м.  Миколаєві Львівської обл. потужністю 210 тис. тонн у рік.
«Хенкель Баутехнік (Україна)» має велику мережу з 40 Центрів комплектації 

Ceresit-Pro, які надають повний комплекс послуг з утеплення будинків 
методом скріпленої теплоізоляції. Активно розвиваються Центри тонування 
Ceresit, де безпосередньо в місцях продажу можна тонувати штукатурки  
і фарби в більш ніж 350 кольорів. Сьогодні в Україні функціонує 305 Центрів 
тонування.
Спеціальний проектний відділ забезпечує технічну підтримку на будівельних 
об’єктах, де використовуються матеріали компанії. 
Якість продукції засвідчено міжнародним сертифікатом управління якістю 
ISO 9001:2008. 
Компанією відкрита перша в Україні лабораторія «Підвищення 
конкурентоспроможності будівель і споруд» на базі Київського національного 
університету будівництва і архітектури (КНУБА). 
Фахівці компанії розробляють технічну документацію для допомоги 
проектним і будівельним організаціям: технологічні карти, системні 
каталоги; беруть участь у дослідженні будівель і розробці індивідуальних 
технологічних рішень; навчають робітників та інженерів безпосередньо на 
будівельних об’єктах. 
Упродовж свого існування компанія «Хенкель Баутехнік (Україна)» була 
удостоєна багатьох нагород: «Бренд року», «Вища проба», «Кращий 
роботодавець року», «Золота якість», «Київська якість», «Кращий платник 
податків року» та ін.

«Хенкель Баутехнiк (україна)»

«Бренд року»,  
2000 рік

Сумлінному платнику
податків у Київській

області, 2002 рік

31 International Award
for Commercial Prestige,

New millennium award

Сертифікат системи 
управління якістю

ISO 9001:2008

учасник іміджевого
видання «ділова україна

XXI століття»

Якість третього
тисячоліття

Кращий  
роботодавець
року, 2000 рік
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Механічне пошкодження виникає внаслідок руйнівного впливу 
твердих тіл, що пошкоджують поверхню підлоги. Особливої 
міцності потребують зони руху транспорту та зони навколо 
спеціального обладнання. Для того, щоб уникнути механічного 
пошкодження, необхідна додаткова обробка, якій піддають 

підлоги Ceresit, завдяки чому вони відзначаються високим рівнем механічної стійкості. 

Стійкість до механічних пошкоджень 
Вплив шкідливих хімічних речовин негативно відображається 
на якості підлоги. Щоб попередити хімічну агресію, необхідні 
спеціальні дані, такі як концентрація речовини під час розливу 
та після випаровування, а також її температура у зоні ймовірного 
хімічного впливу. Підлоги Ceresit створюються з урахуванням 

цих даних і мають високий рівень стійкості до хімічної агресії. 

Стійкість до хімічних впливів 

Через різкі температурні коливання відбувається руйнація 
підлоги. Це може спричинити затримку роботи на виробництві 
та значні збитки. Ось чому важливо обирати матеріали з високим 
рівнем стійкості до температурних коливань, зокрема підлоги 
Ceresit. В асортименті Ceresit є надійні рішення не лише для 

робочих приміщень, але і для прилеглих зон, що також зазнають термічних впливів. 

Температурна стiйкiсть
Шершавість — важлива властивість, яка встановлює, наскільки 
підлога ковзка в зонах руху людей. Її ступінь визначається за 
рівнем вологості підлоги. Чим він вищий, тим відповідно більша 
шершавість. Щоб знайти оптимальне рішення для таких зон, 
існує лінійка Ceresit. Матеріали Ceresit — це компроміс між 

шершавістю підлоги та легкістю її очищення. 

Антиковзкі властивості

Вогнетривкiсть
Від вогнетривкості підлоги залежить безпечність усього 
приміщення. Це насамперед стосується складів, підземного 
паркінгу, а також вибухонебезпечних виробництв. Покриття, 
що наносяться на підлогу приміщень такого типу, мають 
відповідати суворим вимогам пожежобезпеки. Ceresit — це 

матеріали з високим рівнем вогнетривкості. 

Гігієнічність підлоги особливо важлива для «чистих виробництв», 
таких як харчові, хімічні, фармацевтичні та ін. Щоб відповідати 
спеціальним вимогам гігієнічності, підлоги мають легко очищатися 
й не мати гострих кутів або тріщин та бути стійкими до механічних 
і хімічних впливів. Підлоги Ceresit мають високий рівень гігієнічності. 

Гігієнічність
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Попередити проникнення забруднюючих речовин дозволяє 
підлога, що характеризується мінімальним водопоглинанням. 
Висока гідрофобність підлоги означає не лише захист 
здоров’я людей, що перебувають у приміщенні, але й турботу 
про навколишнє середовище, адже небезпечні речовини не 

зможуть потрапити до ґрунтових вод. Ceresit пропонує матеріали, що мають 
відмінні гідрофобні властивості. 

Гідрофобність

Така незначна, на перший погляд, річ, як коліщатка офісних 
меблів, має негативний вплив на підлогу. При надзвичайно 
малому діаметрі колеса створюють сильне зосереджене 
навантаження на покриття. Це руйнує підлогу. Лише тривкі 

матеріали здатні зберігати цілісність при такому впливові. Підлоги Ceresit 
характеризуються високою стійкістю до зосередженого навантаження.

Стійкість до зосередженого 
навантаження

Швидке набуття міцності підлоги особливо важливе на вироб-
ництвах, що не можуть зупинятися на великий проміжок часу. 
Матеріали Ceresit допоможуть зробити швидкий та якісний ре-
монт навіть там, де конвеєр може бути призупинений не більше 
ніж на 2 доби. 

Швидке набуття міцності
Правильно підібрана підлога сприяє ефективному шумопоглинанню 
і забезпечує додаткову звукоізоляцію. Ceresit пропонує спеціальні 
еластичні покриття для коридорів, холів, залів тощо, де збирається 
велика кількість людей. Підлоги Ceresit мають високий рівень 
звукоізоляції.

Звукоізоляція

Кольори мають сильний вплив на настрій і поведінку людини. 
Важливо обирати підлогу такого кольору, який сприятиме активізації 
розумової діяльності, якщо мова йде про навчальний заклад, а якщо 
про дім — відчуття розслаблення та захисту. Серед матеріалів Ceresit 
представлена велика палітра кольорів на будь-який смак.

Різноманітність кольорів
Покриття, особливо полімерні, часто зазнають негативних 
впливів внаслідок дії ультрафіолету. Результатом цього є не 
лише вицвітання або зміна кольору, але і руйнування матеріалу. 
Підлоги Ceresit мають високу стійкість до УФ-випромінювання 
та не схильні до руйнації через сонячну активність.

Стійкість до УФ-випромінювання
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Через вібрацію, спричинену транспортними засобами чи 
обладнанням на виробництві, на підлогах часто виникають 
тріщини. Ceresit знає, як уникнути тріщин на верхньому шарі 
покриття. При створенні підлог Ceresit використовуються 
технології, які спеціальним чином організовують деформаційні 

та усадкові шви, а також роблять матеріали стійкими до утворення тріщин. 

Тріщиностійкість верхнього шару
Щоб уникнути алергічних реакцій, необхідно використовувати 
матеріали, які не мають різкого запаху та не містять розчинників. 
Підлоги Ceresit відрізняються гіпоалергенністю та створені  
з турботою про здоров’я укладальників і кінцевих споживачів. 

Гіпоалергенність

Підлоги часто зазнають негативних впливів внаслідок ударних 
навантажень. Це може бути рух транспорту або тиск вантажів, 
що зберігаються на полицях. Руйнацію від таких впливів можна 
попередити, якщо обрати витривалу підлогу. Підлоги Ceresit 
характеризуються високою міцністю та витримують сильні 

ударні навантаження. 

Ударостійкість
На виробництвах із чутливим електронним обладнанням необхідно 
застосовувати підлоги з антистатичними властивостями. Це 
перешкоджатиме виникненню електричної взаємодії між технікою 
та накопичуванню статичних зарядів. У результаті виробництво буде 
захищене від пожежі або вибуху через появу іскри. Підлоги Ceresit 

мають низький електроопір і можуть застосовуватися у приміщеннях такого типу.

Антистатичні властивості
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Системи / Характеристики систем
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Ceresit CF 56 Quartz/Ceresit CF 56 Corundum/
Ceresit CF 56 Corundum Plus/Ceresit CF 56 Metal + 
Ceresit CT 14

+ + – – + – – +

Ceresit CF 87 + Ceresit CF 97 + – – + – + – –

Ceresit CF 87 + пісок + Ceresit CF 97 + + + + – + – –

Ceresit CF 87 + пісок + Ceresit CF 94 – – + + + – – –

Ceresit CF 87 + пісок + Ceresit CF 98 – – + + + – – –

Ceresit CF 87 + пісок + Ceresit CF 91 + Ceresit CF 95 – – + + – + + –

Ceresit CF 87 + пісок + Ceresit CF 91 + Ceresit CF 96 – – + + – – + –

Ceresit CF 87 + пісок + Ceresit CF 92 + Ceresit CF 95 + – + + – + + –

Ceresit CF 87 + пісок + Ceresit CF 92 + Ceresit CF 96 + + + + + – + +

Ceresit CF 87 + пісок + Ceresit CF 99 + мідна стрічка – – – + + + – –

Ceresit CF 90 + Ceresit CF 93 + Ceresit CF 97 – – – – – – + –

Thomsit R 777 + Ceresit CN 76 – – – – + – – +
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15мінеральні підлоги. самовирівнювальні цементні підлоги

Це однокомпонентні, модифіковані полімерами продукти серії Ceresit CN на цементній 
основі. Можуть застосовуватися для вирівнювання та нівелювання підлог усередині 
приміщень перед нанесенням полімерних наливних підлог. 
Матеріали для улаштування самовирівнювальних підлог зручні та легкі в застосуванні. 
Розчин можна подавати на місце укладання механізованим способом.

Бетонні підлоги зі зміцненим верхнім шаром
Сухі зміцнювачі (топінги) Ceresit CF 56 Quartz/Ceresit CF 56 Corundum/Ceresit CF 56  
Corundum Plus/Ceresit CF 56 Metal на цементній основі, що мають у своєму складі тверді 
мінеральні неметалеві та металеві наповнювачі, фібру і різноманітні хімічні добавки. 
Використовуються для створення високоміцних та довговічних бетонних підлог, що 
мають підвищену стійкість до проникнення мастил, жирів та інших рідин, а також гладку, 
неслизьку поверхню.

Самовирівнювальні цементні підлоги



16 мінеральні підлоги. самовирівнювальні цементні підлоги

1. Ceresit CF 56
Зміцнююче полімерцементне  
покриття-топінг для промислових підлог

2. Ceresit CT 14 Ґрунтовка універсальна глибокопроникна

Товщина системи До 6 мм

Сфери застосування

Склади і логістичні комплекси, паркінги, 
харчова промисловість, механічна 
та обробна промисловість, дорожня 
інфраструктура

Міцність на стискання через 28 діб:

QUARTZ
CORUNDUM
CORUNDUM PLUS
METAL

≈ 60 МПа
≈ 65 МПа
≈ 70 МПа
≈ 75 МПа

Стираність:

QUARTZ
CORUNDUM
CORUNDUM PLUS
METAL

не більше 0, 5 г/м2

не більше 0, 45 г/м2

не більше 0, 4 г/м2

не більше 0, 3 г/м2

Основні характеристики

СиСтеМА
CereSIt CF 56 + CereSIt Ct 14

1 2



17мінеральні підлоги. самовирівнювальні цементні підлоги

1. Thomsit R 777
Дисперсійна ґрунтовка для поглинаючих 
мінеральних основ

2. Ceresit CN 76 Високоміцне покриття для підлоги

Товщина системи До 50 мм

Сфери застосування
Механічна та обробна промисловість, 
дорожня інфраструктура

Основні характеристики

СиСтеМА
tHOmSIt r 777 + CereSIt CN 76

1 2
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Полімерні Підлоги



19Полімерні підлоги. Полімерні підлоги на основі поліуретанових смол

Двокомпонентні поліуретанові суміші серії Ceresit CF, що не містять розчинників. Мають 
хороші реологічні властивості для улаштування жорстко-еластичних полімерних 
покриттів підлог. 
Наливні підлоги з використанням поліуретанових смол призначені для експлуатації  
в приміщеннях із можливими температурними перепадами (холодні склади чи 
промислові холодильники). Поліуретанові покриття можна улаштовувати в умовах 
атмосферних впливів та ультрафіолетового випромінювання, зовні будівель і споруд 
(відкриті автопаркування, зони під’їзду автотранспорту, пандуси, рампи тощо). 
Ці типи промислових підлог здатні перекривати статичні тріщини в бетонній основі  
і непроникні для рідин.

Полімерні підлоги на основі поліуретанових смол



20 мінеральні підлоги. Бетонні підлоги зі зміцненим верхнім шаром

1. Ceresit CF 87
Епоксидна ґрунтовка для бетонних і 
залізобетонних основ

2. Пiсок

3. Ceresit CF 92
Самовирівнювальне поліуретанове 
покриття підвищеної міцності для 
промислових підлог всередині приміщень

4. Ceresit CF 95
Поліуретанове покриття для промислових 
підлог всередині приміщень

Товщина системи До 6,5 мм

Сфери застосування

Склади і логістичні комплекси, харчова 
промисловість, хімічна/фармакологічна 
промисловість, адміністративні будівлі, 
спортивні споруди

Основні характеристики

1. Ceresit CF 87
Епоксидна ґрунтовка для бетонних і 
залізобетонних основ

2. Пiсок

3. Ceresit CF 92
Самовирівнювальне поліуретанове 
покриття підвищеної міцності для 
промислових підлог всередині приміщень

4. Ceresit CF 96
Поліуретанове покриття для промислових 
підлог всередині і зовні приміщень

Товщина системи До 6,5 мм

Сфери застосування

Склади і логістичні комплекси, харчова 
промисловість, хімічна/фармакологічна 
промисловість, механічна та обробна 
промисловість, спортивні споруди, 
дорожня інфраструктура

Основні характеристики

СиСтеМА
CereSIt CF 87 + ПіСоК + CereSIt CF 92 + CereSIt CF 95

СиСтеМА
CereSIt CF 87 + ПіСоК + CereSIt CF 92 + CereSIt CF 96

2 3 41 2 3 41
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1. Ceresit CF 87
Епоксидна ґрунтовка для бетонних і 
залізобетонних основ

2. Пiсок

3. Ceresit CF 91
Поліуретанове покриття для підлог під 
помірні навантаження

4. Ceresit CF 95
Поліуретанове покриття для промислових 
підлог всередині приміщень

Товщина системи До 7,5 мм

Сфери застосування
Харчова промисловість, хімічна/
фармакологічна промисловість, 
адміністративні будівлі, спортивні споруди

Основні характеристики

1. Ceresit CF 87
Епоксидна ґрунтовка для бетонних і 
залізобетонних основ

2. Пiсок

3. Ceresit CF 91
Поліуретанове покриття для підлог під 
помірні навантаження

4. Ceresit CF 96
Поліуретанове покриття для промислових 
підлог всередині і зовні приміщень

Товщина системи До 7,5 мм

Сфери застосування
Харчова промисловість, хімічна/
фармакологічна промисловість, 
адміністративні будівлі, спортивні споруди

Основні характеристики

СиСтеМА
CereSIt CF 87 + ПіСоК + CereSIt CF 91 + CereSIt CF 95

СиСтеМА
CereSIt CF 87 + ПіСоК + CereSIt CF 91 + CereSIt CF 96

2 3 41 2 3 41
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1. Ceresit CF 90
Еластичний поліуретановий заповнювач 
пор у резинових спортивних килимках

2. Ceresit CF 93
Еластичне самовирівнювальне 
поліуретанове покриття

3. Ceresit CF 97
Декоративно-захисна поліуретанова 
фарба

Товщина системи До 1 мм

Сфери застосування Спортивні споруди

Основні характеристики

СиСтеМА
CereSIt  CF 90 + CereSIt CF 93 + CereSIt CF 97

1. Ceresit CF 87
Епоксидна ґрунтовка для бетонних і 
залізобетонних основ

2. Ceresit CF 97
Декоративно-захисна поліуретанова 
фарба

Товщина системи До 2 мм

Сфери застосування
Склади і логістичні комплекси, харчова 
промисловість, хімічна/фармакологічна 
промисловість, адміністративні будівлі

Основні характеристики

СиСтеМА
CereSIt CF 87 + CereSIt CF 97

2 31 21
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1. Ceresit CF 87
Епоксидна ґрунтовка для бетонних і 
залізобетонних основ

2. Пiсок

3. Ceresit CF 97
Декоративно-захисна поліуретанова 
фарба

Товщина системи До 3,5 мм

Сфери застосування

Склади і логістичні комплекси, 
паркінги, харчова промисловість, 
хімічна/фармакологічна промисловість, 
адміністративні будівлі

Основні характеристики

СиСтеМА
CereSIt CF 87 + ПіСоК + CereSIt CF 97

2 31
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Полімерні Підлоги



25Полімерні підлоги. Полімерні підлоги на основі епоксидних смол

Двокомпонентні епоксидні суміші Ceresit CF на основі епоксидної смоли, які не містять 
розчинників чи водно-дисперсійних речовин. Наливні підлоги на основі епоксидних 
сполук мають відмінні показники міцності та зносостійкості, володіють високою стійкістю до 
механічних навантажень, впливу хімічних речовин і є непроникними для різноманітних рідин. 
Фізико-механічні властивості матеріалів дозволяють створювати системи, різні за товщиною 
і фактурою (фарбові покриття, наливні підлоги, високонаповнені підлоги), з можливістю 
вибору кольору промислового підлогового покриття.

Полімерні підлоги на основі епоксидних смол
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1. Ceresit CF 87
Епоксидна ґрунтовка для бетонних і 
залізобетонних основ

2. Пiсок

3. Ceresit CF 94
Високоміцне епоксидне 
самовирівнювальне покриття для 
промислових підлог

Товщина системи До 4,5 мм

Сфери застосування
Харчова, хімічна/фармакологічна, 
механічна та обробна промисловість

Основні характеристики

1. Ceresit CF 87
Епоксидна ґрунтовка для бетонних і 
залізобетонних основ

2. Пiсок

3. Ceresit CF 98
Епоксидне самовирівнювальне покриття 
для промислових підлог

Товщина системи До 4,5 мм

Сфери застосування
Харчова, хімічна/фармакологічна, 
механічна та обробна промисловість

Основні характеристики

СиСтеМА
CereSIt CF 87 + ПіСоК + CereSIt CF 94

СиСтеМА
CereSIt CF 87 + ПіСоК + CereSIt CF 98

2 31 2 31
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1. Мідна стрічка

2. Ceresit CF 87
Епоксидна ґрунтовка для бетонних і 
залізобетонних основ

3. Пiсок

4. Ceresit CF 99
Антистатичне епоксидне 
самовирівнювальне покриття для 
промислових підлог

Товщина системи До 4,5 мм

Сфери застосування
Хімічна/фармакологічна промисловість, 
механічна та обробна промисловість, 
адміністративні будівлі

Основні характеристики

СиСтеМА
CereSIt CF 87 + ПіСоК + CereSIt CF 99 + МіднА СтРічКА

321 4
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Системи / Характеристики систем
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Ceresit CF 56 Quartz /Ceresit CF 56 Corundum/
Ceresit CF 56 Corundum Plus/
Ceresit CF 56 Metal + Ceresit CT 14

+ – + + – +

Ceresit CF 87 + Ceresit CF 97 + + + + В2/Г1 + +

Ceresit CF 87 + пісок + Ceresit CF 97 + + + + В2/Г1 + +

Ceresit CF 87 + пісок + Ceresit CF 94 + + + + В2/Г1 + +

Ceresit CF 87 + пісок  + Ceresit CF 98 + + + + В2/Г1 + +

Ceresit CF 87 + пісок  + Ceresit CF 91 +  
Ceresit CF 95 + + + + + +

Ceresit CF 87 + пісок  + Ceresit CF 91 +  
Ceresit CF 96 + + + + В2/Г1 + +

Ceresit CF 87 +пісок  + Ceresit CF 92 +  
Ceresit CF 95 + + + + + +

Ceresit CF 87 + пісок  + Ceresit CF 92 +  
Ceresit CF 96 + + + + В2/Г1 + +

Ceresit CF 87 + пісок  + Ceresit CF 99 + мідна стрічка + + + + + +

Ceresit CF 90 + Ceresit CF 93 + Ceresit CF 97 + + + + В2/Г1 + +

Thomsit R 777 + Ceresit CN 76 + – + + + +
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Системи / Характеристики систем
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Ceresit CF 56 Quartz /Ceresit CF 56 Corundum/
Ceresit CF 56 Corundum Plus/
Ceresit CF 56 Metal + Ceresit CT 14

+ – + + + + – + +

Ceresit CF 87 + Ceresit CF 97 + + + + + + + + +

Ceresit CF 87 + пісок + Ceresit CF 97 + + + + + + + + +

Ceresit CF 87 + пісок + Ceresit CF 94 + + + + + + + – +

Ceresit CF 87 + пісок  + Ceresit CF 98 + + + + + + + – +

Ceresit CF 87 + пісок  + Ceresit CF 91 +  
Ceresit CF 95 + + + + + + + – +

Ceresit CF 87 + пісок  + Ceresit CF 91 +  
Ceresit CF 96 + + + + + + + + +

Ceresit CF 87 +пісок  + Ceresit CF 92 +  
Ceresit CF 95 + + + + + + + – +

Ceresit CF 87 + пісок  + Ceresit CF 92 +  
Ceresit CF 96 + + + + + + + + +

Ceresit CF 87 + пісок  + Ceresit CF 99 + мідна 
стрічка + + + + + + + – +

Ceresit CF 90 + Ceresit CF 93 + Ceresit CF 97 + + + + + + + + +

Thomsit R 777 + Ceresit CN 76 + + + + + – + + +
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Для виконання покриттів підлоги можуть застосовуватися суміші Ceresit CN 72,  
Ceresit CN 76, Thomsit DX, Thomsit DD, Thomsit DD Extra.
Матеріали Ceresit CN 72 і Thomsit DX застосовують для влаштування покриттів 
підлог, що перебувають під дією помірних механічних навантажень і призначені для 
експлуатації у звичайних умовах.
Суміш Ceresit CN 76 призначена для влаштування високоміцних покриттів для 
промислових підлог (рис. 1). Має високі технічні характеристики, може застосовуватися 
для влаштування покриттів, на які діють значні навантаження (але не дії транспорту 
на гусеничному ходу і гострокутних механізмів), має гідрозахисні властивості, може 
експлуатуватися в приміщеннях із періодичним зволоженням, а також зовні будівель.
Технологічна послідовність приготування і нанесення полімерцементних рідких 
сумішей при влаштуванні покриттів підлоги така сама, як і при застосуванні цих 
сумішей для влаштування прошарків підлог.

Усі роботи з улаштування підлоги зі зміцненим верхнім шаром (так звана топінг-
підлога) проводяться за температури навколишнього середовища не нижче ніж +5 °C  
і не вище ніж +30 °C.
Процес виконання таких робіт включає:

• розробку конструкції підлоги залежно від її призначення, умов експлуатації, 
можливої інтенсивності дії механічних навантажень;

• підготовку поверхні будівельних конструкцій під улаштування підлоги;
• установку реперів, що регламентують належну товщину покриття (з урахуванням 

проектного похилу підлоги);
• укладання бетонної суміші на поверхню основи;
• підготовку поверхні укладеної бетонної суміші під застосування зміцнювачів 

Ceresit CF 56 Quartz, Ceresit CF 56 Corundum, Ceresit CF 56 Corundum Plus,  
Ceresit CF 56 Metal;

• розподіл зміцнювальної присипки по поверхні підлоги;
• затирання поверхні підлоги відповідними механізмами;
• обробка поверхні підлоги спеціальними лаками (в разі потреби);
• улаштування деформаційних швів (в разі потреби);
• контроль якості.

улАштуВАннЯ ПоКРиттіВ із ПоліМеРцеМентних 
СуМішей CereSIt

улАштуВАннЯ Бетонної Підлоги зі зМіцнениМ 
ВеРхніМ шАРоМ із МАтеРіАліВ CereSIt CF 56 QuArtz,  
CereSIt CF 56 COruNdum, CereSIt CF 56 COruNdum 
PluS, CereSIt CF 56 metAl

Рис. 1. Улаштування покриття підлоги з матеріалу Ceresit CN 76

Товщина бетонного шару встановлюється розрахунком залежно від діючого на 
підлогу навантаження, стану існуючої основи підлоги, застосовуваних матеріалів  
і властивостей ґрунту, якщо підлога укладається по ґрунту.
Бетонний підстильний шар (основа) в житлових і громадських приміщеннях має бути 
завтовшки не менш ніж 80 мм; міцність на стик бетону при цьому повинна становити не 
менш ніж 25 МПа. Виходячи з цього, застосовують бетон класу В20 (М250) з рухливістю 
ПЗ-П4. У виробничих приміщеннях (зокрема паркінгах для автотранспорту) товщина 
шару повинна становити не менш ніж 100 мм, а міцність на стиск бетону — не менш 
ніж 35 МПа. У цьому разі застосовують бетон класу В25 (М350) з рухливістю ПЗ-П4 
(табл. 1).
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Таблиця 1. Матеріали, що застосовуються для влаштування підлоги зі зміцненим верхнім шаром, та їхні властивості

Марка матеріалу Призначення Властивості

1. Бетонна суміш згідно з 
технічним рішенням

Для влаштування бетонного шару підлоги всередині і зовні будівель 
(товщина шару від 50 до 150 мм) по існуючій бетонній основі або по 
ґрунту, ущільненому щебенем або гравієм на глибину не менш ніж 40 мм.

Згідно з ДСТУ В.2.7-43-96, ДСТУ В.2.7.-96-2000.

2. зміцнююче полімерцементне 
покриття-топінг для промислових 
підлог:  
- Ceresit CF 56 Quartz 
- Ceresit CF 56 Corundum,
- Ceresit CF 56 Corundum Plus

Для підвищення зносостійкості і зміцнення поверхневого шару

Склад: суміш цементу, фракціонованих кварцових наповнювачів, органічних модифікаторів, 
мікроволокон і пігментів
Межа міцності на стискання (при В/Т – 0,11 (EN 196))*:

- через 1 добу: прибл. 20 МПа
- через 28 діб: прибл. 60 МПа

Межа міцності на розтягування при згині (при В/Т – 0,11 (EN 196))*:
- через 28 діб: не менше 7 МПа

Стираність: не більше 0,5 г/см2

*Продукт відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Допускається перевищення вказаного значення.

Склад: суміш цементу, фракціонованих кварцових наповнювачів, корунд, органічні модифікатори, 
мікроволокна і пігменти
Межа міцності на стискання  (при В/Т –0,11 (EN 196))*:

- через 1 добу: прибл. 20 МПа
- через 28 діб: прибл. 65 МПа

Межа міцності на розтягування при згині (при В/Т –0,11 (EN 196))*:
- через 28 діб: не менше 7 МПа

Стираність: не більше 0,45 г/см2

*Продукт відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Допускається перевищення вказаного значення.

Склад: суміш цементу, фракціонованих кварцових наповнювачів, корунд, органічні модифікатори, 
мікроволокна та пігменти
Межа міцності на стиск (при В/Т –0,11 (EN 196))*:

- через 1 добу: прибл. 20 МПа
- через 28 діб: прибл. 70 МПа

Межа міцності на розтяг при згині (при В/Т –0,11 (EN 196))*:
- через 28 діб: не менше 7 МПа

Стираність: не більше 0,4 г/см2

*Продукт відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Допускається перевищення вказаного значення.

3. Смуга з пінополістиролу Для влаштування деформаційних швів і примикань
Щільність: не менш ніж 15 кг/м3, товщина смуги 5–10 мм
Витрата: 0,2 м2 на 1 м шва

4. герметик поліуретановий Для герметизації деформаційних швів

Адгезія:
- до бетону: не менш ніж 1,5 МПа
- до металу: не менш ніж 1,7 МПа

Тривалість тужавлення: 6–8 год
Температура нанесення: 10–60 °C
Витрата: 1,5 кг на 1 дм3 об’єму деформаційного шва

5. Металосітка Для армування бетонного шару
Вічко: 200 × 200 мм
Діаметр арматури: 10–12 мм

6. Плівка поліетиленова Для влаштування роздільного шару
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Залежно від конструкції підлоги можуть застосовуватися й інші матеріали для 
гідроізоляції, ущільнення ґрунту, теплоізоляції тощо.
Підготовка поверхні основи полягає у видаленні її ділянок, що відшарувалися,  
і відновленні місць руйнувань матеріалами Ceresit і Thomsit (Ceresit CN 178,  
Ceresit CD 22, Thomsit RS 88).
На наступному етапі монтується армувальна металева сітка з вічком 200 × 200 мм  
(150 × 150 мм) з діаметром прутка 10–12 мм.
Закладені деталі й вироби (люки та ін.) додатково зміцнюються армувальною сіткою 
Bpl Ø 5, яку розташовують усередині бетонного шару.
Для запобігання швидкому відтоку води з розчинової суміші в існуючу основу бетонну 
суміш рекомендується укладати по роздільному шару з поліетиленової плівки.
Укладену бетонну суміш необхідно вирівняти (рис. 2), а надлишки видалити за 
допомогою рейки. Довжина рейки має бути не менша, ніж проміжки між маяками. 
Потім виконується ущільнення бетонної суміші віброрейкою у два проходи в 
перпендикулярному напрямку.

Упродовж наступних чотирьох годин (орієнтовно) ця ділянка повинна перебувати 
під наглядом виконавця робіт. За нормальних кліматичних умов навколишнього 
середовища (температура +18–20 °C, вологість — 60%) відбувається тужавлення 
верхнього шару, після чого на ньому повинен залишатися відбиток ноги завглибшки 

не більш ніж 3–6 мм. У цей момент необхідно обробити поверхню затиральними 
машинами (рис. 3, 4) з дисковим робочим органом (Ø 800–1200 мм) до утворення на 
поверхні цементного рівномірного шару. Робітник, що виконує цю операцію, повинен 
переміщуватися таким чином, щоб затирати свої сліди на поверхні. При виконанні цієї 
операції на поверхні може з’явитися надлишок води. Оскільки це може негативно 
позначитися на якості підлоги (виникнення павутиноподібних тріщин і т. ін.), 
надлишок води слід видалити за допомогою дерев’яного скребка.

Рис. 4. 
Двороторна 
затиральна 
машина

Рис. 3. Оброблення поверхні затиральною машиною

Рис. 2. Улаштування бетонної підлоги
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ВлАштуВАннЯ ПоКРиттіВ із ПоліМеРних 
КоМПозицій CereSIt

улАштуВАннЯ ПоКРиттіВ із зАСтоСуВАннЯМ 
еПоКСидних КоМПозицій

Найчастіше для влаштування покриттів підлог використовуються матеріали на основі 
епоксидних та поліуретанових полімерів. Покриття на їхній основі мають високу 
міцність та адгезію, стійкі до стирання, тріщиностійкі. Вони не порошать, легко 
піддаються прибиранню, можуть без наслідків для себе сприймати не лише значні 
механічні навантаження, а й агресивні дії кислот, лугів і т. ін.

Після виконання цих операцій потрібно присипати поверхню підлоги сумішшю  
Ceresit CF 56 Quartz. Як правило, це робиться вручну, оскільки машини можуть 
залишати на поверхні сліди від коліс. Робітник, який виконує цю операцію, 
переміщається вглиб ділянки, розсипаючи суміш перед собою. У суху спекотну погоду 
Ceresit CF 56 Quartz розсипається в один захід із витратою 3–6 кг/м2 суміші (залежно 
від необхідної поверхневої міцності підлоги). За сирих і прохолодних погодних умов 
цей процес може виконуватися в два заходи (3 кг/м2 — перший шар і 2 кг/м2 — 
другий шар). Завершення процесу просочення зміцнювача вологою поверхневого 
шару встановлюється візуально за зміною кольору (поверхня стає темнішою).
Далі поверхня обробляється затиральними машинами з дисковим робочим органом  
(Ø 900–1200 мм). Перед початком машинного затирання потрібно вручну традиційними 
дерев’яними терками затерти поверхню на ділянках внутрішніх кутів і на 15 мм 
уздовж стіни. Час від зволоження зміцнювача (зміни кольору) до початку затирання 
не повинен перевищувати в літній період 20 хв, осінньо-зимовий — 40–60 хв.
Якщо присипання зміцнювача виконується в два шари, то процес затирання також 
виконується двічі по кожному шару. 
Через 30 хв повторюється прохід затиральною машиною для усунення можливих 
раковин і надання поверхні максимальної рівності. Часовий інтервал від першого 
посипання зміцнювача до останнього проходу затиральної машини не повинен 

перевищувати в літній період 3 год. Через 30 хв поверхня обробляється затиральними 
машинами («гвинтокрил»). Робітник повинен переміщувати машину за собою, 
затираючи нею свої сліди. Через 30 хв виконується другий прохід із «гвинтокрилом». 
При другому проході переміщуватися треба повільніше, ніж при першому. В цьому 
разі відбувається «залізнення» поверхні. Після закінчення другого проходу поверхня 
підлоги має бути абсолютно рівною і рівномірного кольору (рис. 5).
Ділянки біля внутрішніх кутів і на 15 мм уздовж стіни також обробляються вручну 
перед застосуванням лопатевих машин на основних площах.
Свіжоукладена підлога накривається поліетиленовою плівкою або обробляється 
спеціальним просоченням для запобігання передчасному її пересиханню чи 
потраплянню на неї будівельного сміття.
У разі потреби через 7–8 год підлога покривається захисним лаком. Робітник щіткою 
або валиком наносить лак із розрахунку 150 г/м2. За сирих і холодних погодних умов 
цей час може збільшитися вдвічі.
Наступного дня кромки ділянки рівно обрізаються. При великих обсягах роботи 
ділянки, на яких виконуються роботи в одну зміну, влаштовуються в шаховому порядку.
Через 2–3 доби (за нормальних умов) нарізають деформаційні шви (карти по 60–80 м2). 
Глибина шва становить третину товщини підлоги, ширина — 3,5 × 4,2 мм. Заповнюється 
шов гумовою вкладкою Т-подібної форми (10–12 мм заввишки) або поліуретановим 
герметиком на 28 діб. Уздовж стіни деформаційний шов не влаштовується, оскільки 
підлога від стіни «відрізана» пінополістирольною вкладкою (10 мм).
Ceresit CF 56 Corundum, Ceresit CF 56 Corundum Plus — це готові до застосування 
сухі суміші на основі високоактивного цементу, мінеральних наповнювачів, добавок, 
пігментів і спеціального заповнювача — фракціонованого корунду з твердістю 9 за 
шкалою Мооса.

Роботи слід виконувати за температури повітря та основи від +10 °C до +30 °C. 
За температури понад +12 °C композицію слід використати відразу ж після 

Рис. 5. Бетонна підлога зі зміцненим верхнім шаром
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перемішування або розлити по менших каністрах для запобігання розігріванню 
суміші від теплоти, що виділяється в результаті реакції. 

За температури нижче +12 °C композицію слід після перемішування витримати в 
місткості впродовж 10 хв для попереднього розігрівання і прискорення тужавлення.

Свіжонанесений шар покриття потрібно 
прокатати голчастим валиком для 
видалення з нього бульбашок повітря.
Для виготовлення нековзкого покриття 
свіжонанесений шар композиції треба 
обсипати сухим кварцовим піском, 
карборундом або електрокорундом. Після 
тужавлення цього шару з нього видаляють 
незакріплені частинки обсипки і через 
1–2 доби наносять другий тонкий шар 
Ceresit CF, що підвищує зносостійкість 
покриття, не знижуючи його протиковзких 
властивостей.
Час застосування композиції залежить 
від температури повітря та основи.
Технологія влаштування покриттів 
підлоги із застосуванням епоксидних 
матеріалів Ceresit CF 94, Ceresit CF 98 і 
Ceresit CF 99 має деякі особливості.
Підготовлену основу з вологістю не 
більше ніж 5% заздалегідь обробляють 
епоксидною ґрунтовкою Ceresit CF 87 і 
посипають сухим кварцовим піском.
Ceresit CF 94 (рис. 6) і Ceresit CF 98 
поставляються в трьох окремих банках. 
Затверджувач (В) повністю виливають 
у банку з основним компонентом (А). 
Ці компоненти можна перемішувати за 
допомогою електричного міксера. Після 
отримання однорідної маси в суміш 
додають кварцовий пісок (С) і ретельно 
перемішують. Готову суміш наносять за 
допомогою зубчастого шпателя. Після 

Температура +30 °C +20 °C +10 °C

Час застосування 20 хв 40 хв 80 хв

Рис. 6. Упаковка двокомпонентного 
епоксидного матеріалу Ceresit CF 94

улАштуВАннЯ ПоліуРетАноВих ПоКРиттіВ Підлоги
Поліуретанові матеріали призначені для влаштування покриттів підлог у промислових 
(виробничі, складські та допоміжні приміщення) і громадських будівлях (виставкові 
центри, офіси, торговельні зали, ресторани тощо). Покриття можуть наноситися на 
бетонні, полімерцементні, цементно-піщані основи, а також основи зі штучного та 
природного каменю й експлуатуватися в умовах помірної та значної інтенсивності 
механічних навантажень.
Основа під укладанням поліуретанових покриттів повинна відповідати таким вимогам:
• міцність основи на стиск має становити не менш ніж 25 МПа;
• когезійна міцність поверхневого шару має становити не менш ніж 1 МПа;
• вологість основи — не більш ніж 5%;
• на поверхні й у структурі матеріалу основи не має бути речовин, здатних знизити 

адгезію покриття (жир, бітум, олії, віск та ін.);
• поверхня основи має бути чистою.
Розглянемо технологічну послідовність улаштування поліуретанового покриття 
підлоги із застосуванням матеріалів Ceresit.
На першому етапі мінеральна основа ґрунтується епоксидною двокомпонентною 
ґрунтовкою Ceresit CF 87 (рис. 7). Цей матеріал постачається у двох компонентах, кожен 
в окремій посудині. Компонент А (основний) і В (затверджувач) перед застосуванням 
потрібно змішати у співвідношенні 100:50 за масою і перемішати за допомогою 
електричного дриля з насадкою з обертами 400 об/хв до отримання однорідної маси 
без колірних відтінків і згустків. Ґрунтовка наноситься на поверхню за допомогою 
щітки або валика.

нанесення покриття на основу його обробляють голчастим валиком для видалення з 
нього бульбашок повітря і ретельнішого його вирівнювання.
Оброблену поверхню покриття потрібно захищати від потрапляння води не менш 
ніж 8–10 год. Якщо планується нанесення кількох шарів матеріалу, перерва між 
нанесенням шарів має становити 6–24 год. Якщо технологічна перерва перевищила 
24 год, поверхні надають шорсткості шляхом зачистки її наждачним папером або 
абразивною губкою.
Епоксидні матеріали Ceresit CF 94 і Ceresit CF 98 поставляються в кольорі згідно з RAL, 
час їх застосування — близько 35 хв. 
Епоксидний матеріал Ceresit CF 99 застосовують для влаштування покриттів 
промислових підлог з антистатичними властивостями. Електропровідні властивості 
покриття дають змогу знімати статичні електричні заряди з підлогової поверхні. Для 
влаштування такого покриття на оброблену ґрунтовкою поверхню укладають мідні 
стрічки, утворюючи таким чином решітку з вічком 0,5 × 0,5 м. Один кінець стрічки 
під’єднують до лінії заземлення будівлі. Ceresit CF 99 наносять зубчастим шпателем 
шаром не менш ніж 2 мм завтовшки. Електричний опір покриття не перевищує  
106 Ом, міцність покриття на стик — 40–45 МПа.
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Відразу ж після нанесення шару ґрунтовки її поверхня присипається дрібним, 
чистим і сухим піском, що забезпечує високе зчеплення наступних шарів з основою  
(рис. 8). Після посипання поверхні піском його надлишки видаляються за допомогою 
пилососа і стисненого повітря.
Поліуретанове покриття Ceresit CF 91 постачається у вигляді двох компонентів, кожен 
в окремій посудині. Компоненти перед застосуванням змішують у співвідношенні 
за масою 4:1 (основний компонент : затверджувач) за допомогою електроміксера. 
Отриману після змішування суміш наносять на поверхню за допомогою шпателя  
(рис. 9 і 10).
Для видалення з шару поліуретанового покриття пухирців повітря його прокачують 
голчастим валиком. Для цього робітник повинен використати взуття зі спеціальними 
шпильками, що дозволяє пересуватися по свіжоукладеному шарi. Поверхню 
свіжоукладеної суміші потрібно захищати від дії води протягом 8–10 год.
Витрата матеріалу становить близько 1,38 кг на 1 мм товщини шару.
Час застосування Ceresit CF 91 за температури довкілля +30 °C — близько 20 хв, 
+20 °C — близько 25 хв, +10 °C —  близько 35 хв. Шар матеріалу 2 мм завтовшки 
висихає 12 год.
Дуже істотний показник якості матеріалу — відносне видовження без порушення 
властивостей. Для поліуретанових матеріалів Ceresit воно становить 70%. Міцність їх 
на розрив — 5,82 ± 0,5 МПа. Адгезія до бетонної основи — 2,5 МПа.

Рис. 9. Нанесення поліуретанового покриття Ceresit CF 91

Рис. 8. 
Присипання 

піском 
ґрунтовки 

Ceresit CF 87

Рис. 7. Ґрунтовка основи матеріалом Ceresit CF 87
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Для влаштування фінішного покриття можуть застосовуватися поліуретанові 
двокомпонентні матеріали (фарби) Ceresit CF 95, Ceresit CF 96 (рис. 11). Витрата їх — 
0,6 кг/м2.
Двокомпонентне поліуретанове покриття Ceresit CF 95 призначене для влаштування 
фінішних покриттів підлог у виробничих, складських і допоміжних приміщеннях 
(зокрема хімічної промисловості), авіаційних ангарах і т. ін. Таке покриття може 
наноситися в якості фінішного шару на поліуретанові самонівелювальні покриття й 
експлуатуватися в умовах значної інтенсивності механічних навантажень.
Поліуретанове покриття Ceresit CF 95 постачається у вигляді двох компонентів, кожен 
в окремій посудині. Компоненти (основний і затверджувач) перед застосуванням 
змішують у співвідношенні 10:4 за масою за допомогою електроміксера. 
Використовують увесь вміст обох банок. Отриману після змішування суміш наносять 
за допомогою шпателя. Поверхню свіжоукладеної суміші потрібно захищати від дії 
води протягом 5–6 год (рис. 12).

Рис. 10. Поліуретанове покриття Ceresit CF 91

Рис. 11.  
Нанесення 
поліуретанового 
матеріалу  
Ceresit CF 95

Рис. 12. 
Підлога з 

поліуретановим 
покриттям 

Ceresit CF 95
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Змiцнююче полiмерцементне покриття-топiнг для промислових пiдлог

Ceresit CF 56 QUARTZ — готова до 
застосування суха сумiш на основi 
високоактивного цементу, фракцiонованого 
кварцового наповнювача, модифiкуючих 
добавок, пiгментiв. Ceresit CF 56 QUARTZ 
застосовуються для улаштування монолiтної 
промислової пiдлоги, що зазнає значних 
механiчних навантажень у складах, гаражах, 
виробничих примiщеннях, авiацiйних ангарах, 
гiдроелектростанцiях, на дорожнiх покриттях 
тощо.

Властивостi:
• висока мiцнiсть;
• висока стiйкiсть до стираностi;
• висока стiйкiсть до масел та жирiв;
• висока ударостiйкiсть.

Склад: 

Температура застосування сумiшi:
Допустимi навантаження на покриття:
- технологiчнi навантаження:
- готовнiсть покриття до експлуатацiї:
Мiцнiсть зчеплення з основою 
(повiтряно-сухi умови): 
Межа мiцностi на стискання
(при В/Т – 0,11 (EN 196))*:
- через 1 добу:
- через 28 дiб:
Межа мiцностi на розтягування при згинi 
через 28 дiб (при В/Т – 0,11 (EN 196))*:
Стиранiсть:
Морозостiйкiсть:
Витрата сухої сумiшi**:

сумiш цементу, фракцiонованих кварцових 
наповнювачiв, органiчних модифiкаторiв, 
мiкроволокон i пiгментiв 

вiд +10 °С до +30 °С

через 7 дiб
через 28 дiб

не менше 1,5 МПа

≈ 20 МПа
≈ 60 МПа

не менше 7 МПа
не бiльше 0,5 г/см2

не менше 75 циклiв
3–5 кг/м2Упаковка: мiшки по 25 кг.

Технічні характеристики:

*Продукт відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Допускається перевищення вказаного значення.
**У кольорових (метод «сухе по мокрому») — витрата не менше 5 кг/м2.

Ceresit CF 56 QUARTZ
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Зміцнююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог

Ceresit CF 56 CORUNDUM — готова до за-
стосування суха суміш на основі високоак-
тивного цементу, мінеральних наповнювачів, 
добавок, пігментів та спеціального заповню-
вача — фракціонованого корунду з твердістю 
9 за шкалою Мооса. Гранулометричний склад 
заповнювача оптимізований для забезпе-
чення високих механічних характеристик 
покриття бетонної підлоги: міцності, ударо-, 
зносостійкості, довговічності тощо.  
Ceresit CF 56 CORUNDUM застосовується для 
улаштування монолітної промислової підлоги, 
що зазнає значних механічних навантажень  
у складах, гаражах, виробничих приміщен-
нях, авіаційних ангарах, гідроелектростанціях, 
на дорожніх покриттях тощо.

Властивості:
• висока міцність;
• висока стійкість до стираності;
• висока стійкість до масел та жирів;
• висока ударостійкість.

Склад: 

Температура застосування суміші:
Допустимі навантаження на покриття:
- технологічні навантаження:
- готовність покриття до експлуатації:
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови): 
Межа міцності на стискання
(при В/Т – 0,11 (EN 196))*:
- через 1 добу:
- через 28 діб:
Межа міцності на розтягування при згині 
через 28 діб (при В/Т – 0,11 (EN 196))*:
Стираність:
Морозостійкість:
Витрата сухої суміші**:

суміш цементу, фракціонованих кварцових 
наповнювачів, корунд, органічні 
модифікатори, мікроволокна і пігменти 
від +10 °С до +30 °С

через 7 діб
через 28 діб

не менше 1,5 МПа

≈ 20 МПа
≈ 65 МПа

не менше 7 МПа
не більше 0,45 г/см2

не менше 75 циклів
3–5 кг/м2

Упаковка: мішки по 25 кг.

Технічні характеристики:

*Продукт відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Допускається перевищення вказаного значення.
**У кольорових (метод «сухе по мокрому») — витрата не менше 5 кг/м2.

Ceresit CF 56 CORUNDUM
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Зміцнююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог

Ceresit CF 56 CORUNDUM PLUS — готова до 
застосування суха суміш на основі високоак-
тивного цементу, мінеральних наповнювачів, 
добавок, пігментів та спеціального заповню-
вача — фракціонованого корунду з твердістю 
9 за шкалою Мооса. Гранулометричний склад 
заповнювача оптимізований для забезпе-
чення високих механічних характеристик 
покриття бетонної підлоги: міцності, ударо-, 
зносостійкості, довговічності тощо.  
Ceresit CF 56 CORUNDUM PLUS застосовуєть-
ся для улаштування монолітної промислової 
підлоги, що зазнає значних механічних 
навантажень у складах, гаражах, виробничих 
приміщеннях, авіаційних ангарах, гідроелек-
тростанціях, на дорожніх покриттях тощо.

Властивості:
• висока міцність;
• висока стійкість до стираності;
• висока стійкість до масел та жирів;
• висока ударостійкість.

Склад: 

Температура застосування суміші:
Допустимі навантаження на покриття:
- технологічні навантаження:
- готовність покриття до експлуатації:
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови): 
Межа міцності на стискання
(при В/Т – 0,11 (EN 196))*:
- через 1 добу:
- через 28 діб:
Межа міцності на розтягування при згині 
через 28 діб (при В/Т – 0,11 (EN 196))*:
Стираність:
Морозостійкість:
Витрата сухої суміші**:

суміш цементу, фракціонованих кварцових 
наповнювачів, корунд, органічні 
модифікатори, мікроволокна і пігменти 
від +10 °С до +30 °С

через 7 діб
через 28 діб

не менше 1,5 МПа

≈ 20 МПа
≈ 70 МПа

не менше 7 МПа
не більше 0,4 г/см2

не менше 75 циклів
3–5 кг/м2

Упаковка: мішки по 25 кг.

Технічні характеристики:

*Продукт відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Допускається перевищення вказаного значення.
**У кольорових (метод «сухе по мокрому») — витрата не менше 5 кг/м2.

Ceresit CF 56 CORUNDUM PLUS
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Епоксидна ґрунтовка 

Зміцнююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог

Призначена для підготовки бетонних і залізо-
бетонних основ під нанесення поліуретанових 
та епоксидних покриттів. Здатна блокувати 
капілярну вологу в зазначених основах, під-
вищує когезійну міцність поверхні основи, 
а також значно збільшує адгезійну міцність 
покриття до основи. Ефективна при підготовці 
поверхонь конструкцій на основі інших матері-
алів: природний камінь, дерево, метал та ін.

Ceresit CF 56 Metal — готова до застосування 
суха суміш на основі високоактивного цемен-
ту, фракціонованих кварцових наповнювачів, 
модифікуючих добавок, пігментів.  
Ceresit CF 56 Metal застосовується для ула-
штування монолітних промислових підлог, 
що піддаються значним механічним наван-
таженням у складах, гаражах, виробничих 
приміщеннях, авіаційних ангарах, гідроелек-
тростанціях, на дорожніх покриттях і т. д.

Властивості:
• міцність на стиск більше 75 МПа;
• висока стійкість до стираності;
• висока стійкість до масел та жирів;
• висока удароміцність.

Властивості:
• двокомпонентна;
• технологічна.

Склад: 
Колір: 
В’язкість: 
Температура експлуатації: 
Сухий залишок:  
Витрата: 

Склад: 

Температура застосування суміші:
Допустимі навантаження на покриття:
- технологічні навантаження:
- готовність покриття до експлуатації:
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови): 
Межа міцності на стискання
(при В/Т – 0,11 (EN 196))*:
- через 1 добу:
- через 28 діб:
Межа міцності на розтягування при згині 
через 28 діб (при В/Т – 0,11 (EN 196))*:
Стираність:
Морозостійкість:
Витрата сухої суміші**:

епоксидна смола, пластифікатори
прозорий
14 секунд, 20 °С
від -30 °C до +100 °С
100%
150–300 г/м2  (в залежності від матеріалу і 
стану поверхні)

суміш цементу, фракціонованих кварцових 
наповнювачів, органічних модифікаторів, 
мікроволокон та пігментів
від +10 °С до +30 °С

через 7 діб
через 28 діб

не менше 1,5 МПа

≈ 20 МПа
≈ 75 МПа

не менше 7 МПа
не більше 0,3 г/см2

не менше 75 циклів
5 кг/м2

Упаковка: мішки по 25 кг.

Упаковка: металевi вiдра.

Технічні характеристики:

Технічні характеристики:

*Продукт відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-126:2011. 
Допускається перевищення вказаного значення.
**У кольорових (метод «сухе по мокрому») — витрата не 
менше 5 кг/м2.

Ceresit CF 87 

Ceresit CF 56 Metal
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Еластичний поліуретановий заповнювач пор у резинових спортивних килимках
Ceresit CF 90 застосовується для заповнення 
пор у резинових килимках та підготовки по-
верхні під укладання наступних шарів, таких 
як Ceresit CF 93. Застосовується для багато-
цільових підлогових покриттів у спортивних 
залах: наприклад, у залах для гри в баскет-
бол, гандбол, міні-футбол тощо по органічних 
та мінеральних основах.
Властивості:
• еластичний;
• ударостійкий;
• зносостійкий;
• хімічно стійкий;
• висока адгезія до органічних та мінеральних 

основ.

Склад: 

Колір:
Густина:
- компонент А:
- суміш:
Пропорція змішування:
Температура основи:
Життєздатність:
Висихання:
Твердість за Шором (D):
В’язкість: 
- компонент А:
- суміш:
Витрата:

двокомпонентний
поліуретан
сірий

1,42 ± 0,05 г/см3

1,38 ± 0,05 г/см3

компонент А:Б = 5:1
від +5 °С до +30 °С
25–35 хвилин
14–20 годин
25 ± 5

28000 ± 8000 мПа•с
15000 ± 5000 мПа•с
400–600 г/м2

залежно від поверхні килимка
Упаковка: металеві відра, компонент  
А — 15 кг і компонент Б — 3 кг.

Технічні характеристики:

Ceresit CF 90
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Поліуретанове покриття для підлог під помірні навантаження

Двокомпонентне поліуретанове покриття 
Ceresit CF 91 призначене для улаштування 
підлогових покриттів у промислових 
(виробничі, складські і службові приміщення) 
та громадських будівлях (виставкові будівлі, 
офіси, торгові центри, ресторани тощо). 
Покриття може наноситися на бетонні, 
полімерцементні, цементно-піщані основи, 
а також  основи зі штучного і природного 
каменю  й експлуатуватися в умовах помірної 
інтенсивності механічних навантажень.

Властивості:
• еластичне;
• ударостійке;
• зносостійке;
• хімічно стійке;
• висока адгезія до мінеральних основ;
• перекриває тріщини в основі;
• забезпечує непроникну для рідин плівку;
• забезпечує легкий догляд;
• двокомпонентне.

Склад: 
Густина суміші: 
Кольори: 
Пропорція змішування: 
Час застосування: 

Температура основи:
Життєздатність: 
Висихання: 
Твердість за Шором: 
Міцність на стиск: 
Відносне подовження: 
Міцність на розрив: 
Адгезія до бетонної основи: 
Витрата: 
Рекомендована товщина шару:

двокомпонентний поліуретан
1,38 г/см3

палітра RAL
компонент А:В = 4:1
+30 °C — близько 20 хвилин;  
+20 °C — близько 25 хвилин;  
+10 °C — близько 35 хвилин
від +5 °C до + 30 °C
40 ± 5 хвилин
12 годин
35 ± 5 (через 1 день)
12,4 МПа
не менше 70%
5,82 ± 0,5 Н/мм2

2,5 МПа
близько 1,38 кг на 1 мм товщини шару
не менше 2 мм

Упаковка: металеві відра по 16 кг (компонент А), 4 кг (компонент В).

Технічні характеристики:

Ceresit CF 91 
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Самовирівнювальне поліуретанове покриття підвищеної міцності для промислових підлог 
всередині приміщень
Ceresit CF 92 — це самовирівнювальне поліурета-
нове двокомпонентне покриття для промислових 
підлог, що не містить розчинників. Залежно від 
інтенсивності механічних навантажень для підви-
щення зносостійкості та опору ковзанню фінішне 
покриття необхідно улаштовувати із застосуван-
ням Ceresit CF 95 (всередині приміщень) чи  
Ceresit CF 96 (зовні). Двокомпонентне поліуре-
танове покриття Ceresit CF 92 призначене для 
улаштування покриттів підлог у виставкових 
залах, ресторанах, офісах, промислових будівлях, 
складах, комерційних теплицях, а також для 
торгових майданчиків у супермаркетах і т. п.

Властивості:
• підвищена міцність;
• еластичне;
• зносостійке;
• хімічно стійке;
• забезпечує непроникну для рідин плівку;
• забезпечує легкий догляд.

Склад: 

Колір:
Густина: 
- компонент А: 
- суміш: 
Пропорція змішування: 
Температура основи: 
Життєздатність: 
Технологічне пересування: 
Твердість за Шором (D): 
В’язкість: 
- компонент А: 
- компонент Б: 
- суміш: 
Межа міцності на стиск: 

Межа міцності при розриві:
Повне затвердіння: 
Витрата:

основний компонент складається із суміші 
поліуретану та поліефірної смоли, пігменту і 
заповнювачів. Затверджувач складається з 
МДІ полімерів
основні кольори палітри RAL

1,71 ± 0,06 г/см3

1,57 ± 0,06 г/см3

компонент А:Б = 4:1 (за масою)
від +5 °С до +30 °С
25 ± 5 хвилин
через 12 годин
40 ± 5 (через 24 години)

3300 ± 800 мПа • c
210 ± 30 мПа • c
1600 ± 500 мПа • c
35,0 Н/мм2; до 85,0 Н/мм2  
(з кварцовим піском)
35,0 Н/мм2

через 7 днів
1,57 кг/м2 на 1 мм товщини шару 
(рекомендована товщина — 2 мм)

Упаковка: металеві відра, компонент  
А — 16 кг і компонент Б — 4 кг.

Технічні характеристики:

Ceresit CF 92
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Еластичне самовирівнювальне поліуретанове покриття

Еластичне самовирівнювальне поліуретанове 
покриття Ceresit CF 93 застосовується пере-
важно на резинових килимках, ізольованих 
еластичним поліуретановим заповнювачем 
пор для резинових килимків Ceresit CF 90. 
Завдяки підвищеній здатності до розтікання 
володіє самовирівнювальними властивостями, 
забезпечує рівну, гладку поверхню. Ефектив-
не для влаштування підлогових покриттів  
у спортивних залах, наприклад, у залах для 
гри в баскетбол, гандбол, волейбол та ін. схо-
жих ігор, у спортивному залі по мінеральних 
та органічних основах.

Властивості:
• еластичне;
• зносостійке;
• хімічно стійке;
• забезпечує непроникну для рідин плівку;
• забезпечує легкий догляд;
• двокомпонентне.

Склад: 

Колір:
Густина:
- компонент А:
- суміш:
Пропорція змішування:
Температура основи:
Життєздатність: 
Висихання: 
Твердість за Шором A: 
В’язкість:
- компонент А:
- компонент Б:
- суміш:
Межа міцності при розриві:
Відносне подовження при розриві:
Повне затвердіння:
Витрата:

основний компонент складається із суміші 
поліефіру і поліефірної смоли, барвників і 
заповнювачів; затверджувач складається з 
полімерного МДІ з низьким тиском пари
основні кольори — за RAL

1,50 ± 0,06 г/см3

1,40 ± 0,06 г/см3

компонент А:Б = 4:1 (за вагою)
від +5 °С до +30 °С
45 ± 5 хвилин 
6–10 годин
85 ± 5 (через 24 години)

3200 ± 800 мПа•с
210 ± 30 мПа•с
1400 ± 300 мПа•с
16,5 Н/мм2

154%
через 7 днів
1,4 кг/м2 на 1 мм товщини шару 
(рекомендована товщина — 2 мм)

Упаковка: металеві відра, компонент А — 16 кг  
і компонент Б — 4 кг.

Технічні характеристики:

Ceresit CF 93 
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Високоміцне епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових підлог

Ceresit CF 94 призначене для улаштування 
підлог у приміщеннях виробничого призна-
чення різних сфер промисловості — авто-
мобільної, авіаційної, харчової, переробної, 
хімічної, машинобудівної та ін. під помірні і 
значні навантаження, крім впливу транспорту 
на гусеничному ходу. Ceresit CF 94 ефективне 
для улаштування підлог у приміщеннях гро-
мадського призначення — виставкові зали, 
ресторани, офіси, торгові центри, лікувальні 
заклади, а також у складських приміщеннях, 
промислових теплицях та ін. Ceresit CF 94 є 
частиною конструкції підлоги та елементом 
системи, що детально описана в технічній 
документації.
Властивості:
• високі міцнісні характеристики;
• еластичне;
• зносостійке;
• хімічно стійке;
• нековзке;
• забезпечує непроникну для рідин плівку;
• забезпечує легкий догляд.

Колір: 
Життєздатність: 
Затвердіння: 

Твердість за Шором (D): 
Густина суміші (+20 °С): 
Термостійкість: 

Міцність на стиск: 
Міцність на розрив: 
Відносне подовження: 
Міцність на згин:  
Е-модуль:  
Зносостійкість:
Витрата: 

хімічний продукт:              Стійкість:
Сірчана кислота (10%)                                3–2
Сірчана кислота (20%)                                  2
Соляна кислота (10%)                                   3
Соляна кислота (20%)                                3–2
Азотна кислота (10%)                                 3–2
Азотна кислота (20%)                                   2
Гідроксид натрію                                           3

хімічний продукт:              Стійкість:
Бензин-розчинник                                        1
Ксилол                                                             1
Етанол                                                              1
Позначення: 
3 — зносостійке
2 — обмежено стійке 
1 — нестійке

основні кольори палітри RAL
35 ± 5 хвилин
в залежності від відносної вологості та 
температури — 12 годин
(повне затвердіння через 7 днів)
75 ± 5
1,85 ± 0,05 г/см3

вологі умови +80 °С,  
сухі умови +120 °С
52–55 Н/мм2

18–20 Н/мм2

0,8–1,0% 
24–26 Н/мм2

18–20 Н/мм2

35 Табер
1,85 кг/м2 на 1 мм  
(рекомендована товщина 2 мм)

Упаковка: металеві банки.  
Основний компонент (А) — 10 кг, затверджувач 
(В) — 2,5 кг, кварцовий пісок (С) — 12,5 кг.  
Загальна вага комплекту — 25 кг.

Технічні характеристики:

Стійкість до впливу хімічних речовин:

Ceresit CF 94
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Поліуретанове покриття для промислових підлог усередині приміщень

Двокомпонентне поліуретанове покриття 
Ceresit CF 95 призначене для влаштування 
покриттів підлог у промислових, складських і 
службових приміщеннях (включаючи хімічну 
промисловість), авіаційних ангарах і т. п. По-
криття може наноситися в якості фінішного 
шару на поліуретанові самовирівнювальні 
покриття й експлуатуватися в умовах значної 
інтенсивності механічних навантажень і великої 
інтенсивності впливу води.

Властивості:
• підвищена твердість;
• еластичне;
• зносостійке;
• хімічно стійке;
• нековзке;
• забезпечує непроникну для рідин плівку;
• забезпечує легкий догляд;
• двокомпонентне.

Колір:
Пропорція змішування: 
Час застосування: 
+30 °С:  
+20 °С: 
+10 °С: 
Температура основи: 
Висихання при вологості 60%  
і температурі +23 °С: 
Твердість за Гербертом: 
Витрата: 

палітра RAL
компонент А:В = 10:4

близько 20 хвилин
близько 25 хвилин
близько 35 хвилин
від +5 °С до +30 °С

5–6 годин
105 секунд (через 10 днів)
0,25 кг/м2

Упаковка:  компонент А — в металевих 
банках по 12 кг, компонент  
В — в металевих банках по 4,8 кг.

Технічні характеристики:
Склад: затверджувач на полімерній основі. Основний компонент складається із суміші 
простого поліефіру і поліефірної смоли, пігментів та наповнювачів.

Ceresit CF 95

Густина (+25 °С): Матове Напівматове Глянцеве

Основний компонент:
1,13 г/см3 1,10 г/см3 1,10 г/см3

Суміш: 1,14 г/см3 1,15 г/см3 1,16 г/см3

В’язкість (+25 °С): Матове Напівматове Глянцеве

Основний компонент:
28 секунд 21 секунда 15 секунд

Суміш: 30 секунд 23 секунди 20 секунд
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Поліуретанове покриття для промислових підлог усередині і зовні приміщень

Двокомпонентне поліуретанове покриття  
Ceresit CF 96 призначене для улаштування по-
криттів підлог на автостоянках, об’єктах хімічної 
промисловості, у виробничих і складських 
приміщеннях, авіаційних ангарах, водоочисних 
станціях і т. п. Покриття може наноситися в якості 
фінішного шару на поліуретанові самовирівню-
вальні покриття й експлуатуватися в умовах зна-
чних механічних навантажень великої інтенсив-
ності, впливу рідин та ультрафіолетового впливу.

Властивості:
• еластичне;
• зносостійке;
• хімічно стійке;
• нековзке;
• забезпечує непроникну для рідин плівку;
• забезпечує легкий догляд;
• двокомпонентне;
• стійке до ультрафіолетового впливу.
Упаковка: компонент А — в металевих банках по 
12 кг, компонент В — в металевих банках по 3,6 кг.

Ceresit CF 96

Колір:
Пропорція змішування: 
Температура основи: 
Життєздатність:
Висихання при вологості 60%  
і температурі +23 °С: 
Твердість за Гербертом: 
Витрата: 

палітра RAL
компонент А:В = 10:3
від +5 °С до +30 °С
більше 8 годин

24 години 
30 секунд (через 10 днів)
0,25 кг/м2

Технічні характеристики:
Склад: затверджувач на полімерній основі. Основний компонент складається із суміші 
простого поліефіру і поліефірної смоли, пігментів та наповнювачів.

Густина (+25 °С): Матове Напівматове

Основний компонент: 1,27 г/см3

Суміш: 1,22 г/см3

В’язкість (+25 °С): Матове Напівматове

Основний компонент: 28 секунд 21 секунда

Суміш: 30 секунд 23 секунди
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Ceresit CF 97
Декоративно-захисна поліуретанова фарба
Ceresit CF 97 — це двокомпонентна водороз-
чинна поліуретанова фарба, стійка до впливу УФ-
променів, з низькою в’язкістю, може поставлятися 
у прозорій та пігментованій (кольоровій) версії. 
Ceresit CF 97 завдяки низькій в’язкості може про-
никати в структуру основи і таким чином забез-
печувати підвищену адгезію до поверхні, зокрема 
із низькою поглинаючою здатністю. Залежно від 
товщини шару покриття на основі Ceresit CF 97 
здатне сприймати вплив прісної та морської води, 
а також стічних вод. Покриття стійке до впливу мі-
неральних масел, палива, більшості розбавлених 
кислот і лугів. Висока стійкість матеріалу до впливу 
ультрафіолету та інших атмосферних факторів 
дозволяє рекомендувати його для застосування 
зовні будівель. Характеристики міцності покрит-
тя здатні сприймати слабку, помірну і частково 
значну інтенсивність механічних навантажень. По-
верхня, захищена фарбою, може експлуатуватися 
при великій інтенсивності впливу рідин. Фарба 
може наноситися на відповідно підготовану як 
бетонну, полімерцементну (сухі суміші), дерев’яну 
основу, так і на поліуретанові, епоксидні, акрилові 
покриття підлог.

Тип зв’язувальної речовини: поліуретан
густина (25 °С):

Прозорий, г/см3: Матовий Напівматовий       Глянець
Основний компонент:         1,02 ± 0,05 1,01 ± 0,05      1,02 ± 0,05
Суміш:                                  1,04 ± 0,05          1,03 ± 0,05       1,03 ± 0,05
Забарвлений, г/см3:               Матовий Напівматовий       Глянець
Основний компонент:          1,03 ± 0,05        1,08 ± 0,05        1,18 ± 0,05
Суміш:                                   1,04 ± 0,05        1,09 ± 0,05       1,17 ± 0,05

Вміст сухої речовини: ~ 57%
В’язкість (25 °С): 

Прозорий, мПа • c:                      Матовий Напівматовий       Глянець
Основний компонент:         300 ± 100            150 ± 50              200 ± 50
Суміш:                                  600 ± 80              330 ± 50           
Забарвлений, мПа • c:                 Матовий Напівматовий       Глянець
Основний компонент:          400 ± 250            750 ± 250             700 ± 250
Суміш:                                   750 ± 250             1650 ± 250          1300 ± 250

Залежно від кольору

Технічні характеристики:

Властивості:
• еластична;
• зносостійка;
• хімічно стійка;
• нековзка;
• забезпечує непроникну для рідин плівку;
• забезпечує легкий догляд;
• двокомпонентна;
• стійка до УФ-променів.

Пропорція змішування: 
Життєздатність (5 кг упаковка),  
+20 °С температура: 
Технологічне пересування:  
Повне навантаження:
Час нанесення другого шару  
при температурі +20 °С: 
Час висихання: 150 мкм товщини до 
відлипання плівки:  
Технологічне пересування при 50% вологості 
повітря:
Повне висихання, температура +20 °С:  
Температура застосування:  
Допустима відносна вологість повітря:  
Кольори: 
Витрата, 1 шар: 
Зношення відповідно до прибору Табера: 
Pendel-твердість згідно з König: 
Вміст летких речовин, зокрема води: 

5:1 (за вагою)

~3 години
через 24 години при +23 °С
через 7 днів

мінімум — 8 годин, максимум — 48 годин

~ 1 година

~ 6–8 годин
7 днів
мінімум — +5 °C, максимум — +30 °C
мінімум — 40%, максимум — 85%
кольори палітри RAL/за запитом
100–150 г/м2

~ 37 мг
~ 100 секунд
19 г/л

Упаковка: компонент А — в металевих 
банках по 4 кг, компонент В — в металевих 
банках по 0,8 кг.

Ці значення орієнтовні.
Всі технічні дані виміряні при температурі +25 °С.
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Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових підлог

Епоксидне самовирівнювальне покриття для 
промислових підлог Ceresit CF 98 — це дво-
компонентна самовирівнювальна композиція 
на основі епоксидної смоли без вмісту роз-
чинника. Має високу адгезію до поверхні бе-
тону при використанні з закріплюючою епок-
сидною ґрунтовкою (наприклад, Ceresit CF 87). 
Покриття стійке до впливу хімічних речовин 
і володіє високими міцнісними характерис-
тиками (стиск, згин, розрив). Може безпечно 
застосовуватися всередині і в закритому 
просторі. Ефективне для влаштування під-
лог у виставкових залах, ресторанах, офісах, 
торгових центрах, автомобільних парковках, 
виробничих теплицях, лікувальних закладах. 
Окрім основного призначення — промислові 
підлоги різних сфер промисловості.  
Ceresit CF 98 є частиною конструкції підлоги та 
елементом системи, що детально описана в 
технічній документації.
Властивості:
• еластичне;
• зносостійке;
• хімічно стійке;
• забезпечує непроникну для рідин плівку;
• забезпечує легкий догляд.

Колір: 
Життєздатність: 
Затвердіння: 

Твердість за Шором (D): 
Густина суміші (+20 °С): 
Термостійкість: 

Міцність на стиск: 
Міцність на розрив: 
Відносне подовження: 
Міцність на згин:  
Е-модуль:  
Зносостійкість:
Витрата: 

хімічний продукт:               Стійкість:
Сірчана кислота (10%)                                3
Сірчана кислота (20%)                                3
Соляна кислота (10%)                                 3
Соляна кислота (20%)                                 3
Азотна кислота (10%)                                  3
Азотна кислота (20%)                                  3
Оцтова кислота (10%)                                  2
Оцтова кислота (20%)                                  1
Мурашина кислота (10%)                         2–1

хімічний продукт:               Стійкість:
Мурашина кислота (20%)                          1
Молочна кислота (10%)                            2–1
Молочна кислота (20%)                              1
Ксилол                                                            3
Бензин-розчинник                                       2
Етанол                                                             2
Позначення: 
3 — стійке; 2 — обмежено стійке;
1 — нестійке

основні кольори палітри RAL
35 ± 5 хвилин
залежно від відносної вологості  
та температури — 12 годин  
(повне затвердіння через 7 днів)
80 ± 5
1,85 ± 0,05 г/см3

вологі умови — +80 °С,  
сухі умови — +120 °С
40–45 Н/мм2

15–20 Н/мм2

0,8–1,0% 
10–12 Н/мм2

18–20 Н/мм2

30 Табер
1,80 кг/м2 на 1 мм  
(рекомендована товщина — 2 мм)

Упаковка: металеві банки.  
Основний компонент (А) — 12 кг, 
затверджувач (В) — 3 кг,  
кварцовий пісок (С) — 10 кг.  
Загальна вага комплекту — 25 кг.

Технічні характеристики:

Стійкість до впливу хімічних речовин:

Ceresit CF 98
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Антистатичне епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових підлог

Епоксидне самовирівнювальне покриття для 
промислових підлог Ceresit CF 99 — це дво-
компонентне електропровідне самовирівню-
вальне покриття на основі епоксидної смоли 
без вмісту розчинника. Має високу адгезію до 
бетону по заґрунтованій поверхні (наприклад,  
iз допомогою ґрунтовки Ceresit CF 87). 
Покриття на основі Ceresit CF 99 володіє ви-
сокою стійкістю до впливу хімічних речовин, 
а також антистатичними властивостями. 
Електропровідні властивості покриття до-
зволяють знімати статичні електричні заряди 
з поверхні. Міцнісні характеристики по-
криття забезпечують стійкість до стирання і 
впливу механічних навантажень. Покриття 
застосовується у всіх приміщеннях, до 
яких висуваються вимоги з електростатики 
— це заводи по виробництву електрич-
них та електронних приборів, ангари для 
літаків,автомобілебудівні заводи, медичні діа-
гностичні та операційні приміщення, художні 
майстерні, а також інші приміщення промис-
лового й громадського призначення, склади, 
торгові зали та ін. Ceresit CF 99 наноситься на 
міцні бетонні основи, основи з природного 
каменю та ін. матеріали з високою міцністю.

Властивості:
• еластичне;
• зносостійке;
• хімічно стійке;
• нековзке;
• забезпечує непроникну для рідин плівку;
• забезпечує легкий догляд.

Колір: 

Пропорція змішування:  

Життєздатність: 
Затвердіння: 

Твердість за Шором (D): 
Електропровідність:
Густина суміші (+23 °С): 
Термостійкість: 

Міцність на стиск: 
Міцність на розрив: 
Відносне подовження: 
Міцність на згин:  
Е-модуль:  
Зносостійкість:
Витрата:

хімічний продукт:                            Стійкість:
Сірчана кислота (10%)                             3
Сірчана кислота (20%)                             3
Соляна кислота (10%)                              3
Соляна кислота (20%)                              3
Азотна кислота (10%)                              3
Азотна кислота (20%)                              3
Оцтова кислота (10%)                              2
Оцтова кислота (20%)                              1
Мурашина кислота (10%)                     2–1

хімічний продукт:                            Стійкість:
Мурашина кислота (20%)                        1
Молочна кислота (10%)                         2–1
Молочна кислота (20%)                           1
Ксилол                                                         3
Бензин-розчинник                                   2
Етанол                                                          2
Позначення: 
3 — стійке; 2 — обмежено стійке
1 — нестійке

більшість сірих кольорів, кілька особливих 
кольорів
поставляється в 3 компонентах;  
А/В/С = 48/12/40
35 ± 5 хвилин
залежно від відносної вологості та 
температури — 12 годин (повне 
затвердіння через 7 днів)
85 ± 5
106 Ом
1,80 ± 0,05 г/см3

вологі умови — +80 °С,  
сухі умови — +120 °С
40–45 Н/мм2

15–20 Н/мм2

0,8–1,0% 
10–12 Н/мм2

18–20 Н/мм2

30 Табер
1,80 кг/м2 на 1 мм  
(рекомендована товщина — 2 мм)

Упаковка: компонент А в металевих банках по 48 кг, компонент В — по 12 кг, компонент С — по 40 кг.

Технічні характеристики:

Стійкість до впливу хімічних речовин:

Ceresit CF 99
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Високоміцне покриття для підлоги

Суміш Ceresit CN 76 призначена для ула-
штування покриттів підлоги по бетонних 
основах всередині і зовні будівель та споруд 
промислового і громадського призначення. 
Розчинова суміш Ceresit CN 76 може викорис-
товуватися для улаштування покриттів підлог 
під похилом.

Властивостi:
• стійка до механічних впливів;
• стійка до стирання
• водостійка;
• швидкотвердіюча (технологічне 

пересування по поверхні можливе через  
3 години);

• висока адгезія до основи;
• товщина шару від 4 до 50 мм;
• зручна в застосуванні.

Склад: 

Витрата води для приготування розчинової суміші:
- пластична консистенція:
- рідка консистенція:
- із заповнювачем: 

Температура застосування розчинової суміші: 
Час використання розчинової суміші: 
Готовність розчину до:
- технологічного пересування:
- експлуатації: 
- фарбування: 
Міцність зчеплення з основою  
(повітряно-сухі умови):
Морозостійкість:
Межа міцності на розтяг при згині  
(через 28 діб):
Межа міцності на стиск:
- через 3 доби: 
- через 28 діб:
Усадка:
Витрата* сухої суміші:

суміш цементів із мінеральними 
наповнювачами та органічними 
модифікаторами 

3,25–3,5 л води на 25 кг сухої суміші
4,25–4,5 л води на 25 кг сухої суміші
3,75–4,0 л води на 25 кг сухої суміші  
Ceresit CN 76 і 12,5 кг заповнювача
від + 5 °C до + 30 °C
не менше 20 хвилин

через 3 години
через 7 діб
через 7 діб

не менше 1 МПа
не менше 50 циклів

не менше 5 МПа

не менше 10 МПа
не менше 30 МПа
не більше 2 мм/м
близько 2,0 кг/ м2 на 1 мм товщини шаруУпаковка: мiшки по 25 кг.

Технічні характеристики:

Ceresit СN 76

* Витрата продукту залежить від нерівності основи і навичок виконавця.
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Ґрунтовка універсальна глибокопроникна

Ґрунтовка Ceresit СТ 14 призначена для: 
- обробки гігроскопічних (поглинаючих) основ 
перед нанесенням оздоблювальних (облицю-
вання, фарбування, штукатурення тощо), гідро-
ізоляційних покриттів та улаштування підлог;
- просочення мінеральних основ;
- створення прозорої гідрозахисної плівки на 
бетонних плитах чи плитах бетону з оголеним 
заповнювачем;
- збільшення поверхневої міцності бетону, шту-
катурки і покриттів підлоги на цементній основі;
- ущільнення поверхні в затиральних швах;
- підвищення міцності, додаткового ущіль-
нення, захисту від передчасного висихання 
поверхні промислових бетонних підлог зі 
зміцненим верхнім шаром.
Не рекомендується для використання в за-
критих приміщеннях, що не провітрюються, і 
нанесення на щільні глазуровані чи непо-
глинаючі основи. Можливе застосування на 
стінах і підлогах при виконанні внутрішніх чи 
зовнішніх робіт.

Властивості:
• укріплює основу;
• збільшує адгезію покриттів до основи;
• зменшує водопоглинання;
• містить органічні розчинники;
• прозора;
• стійка до УФ-випромінювання (не жовтіє).

Склад: 

Густина:
Колір:
Температура основи:
Температура спалаху, що визначається в 
закритому тиглі:
Час висихання: 
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари:
Водопоглинання оброблених поверхонь: 
Витрата: 
Витрата для обробки промислових бетонних 
підлог зі зміцненим верхнім шаром:

розчин акрилової смоли в органічному 
розчиннику
близько 0,84 кг/дм3

молочно-білий, прозорий
від +5 °C до +35 °С

+40 °C
12 годин
1300
не більше 0,05 кг/(м2 • год0,5)
0,2–0,5 л/м2

0,06–0,15 л/м2Упаковка: каністри по 1 л, 5 л та 25 л.

Технічні характеристики:

Ceresit СТ 14
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Дисперсійна ґрунтовка для поглинаючих мінеральних основ

Водно-дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777 
призначена для обробки поглинаючих міне-
ральних основ і збільшення сили зчеплення 
самовирівнювальних сумішей Thomsit з бе-
тонними, цементно-піщаними, ангідритовими 
основами.
Непоглинаючі основи рекомендується об-
робляти ґрунтовкою Thomsit R 766.
Магнезіальні (у т. ч. ксилолітові) основи реко-
мендується попередньо піддати дробостру-
меневій обробці, а потім обробити епоксид-
ною ґрунтовкою Thomsit R 755.
Ґрунтовка Thomsit R 777 не може використо-
вуватися в якості гідроізоляції.

Властивостi:
• знижує поглинаючу здатність основи;
• зв’язує пил та укріплює поверхню;
• підвищує адгезію до мінеральних основ;
• придатна для підлог із підігрівом;
• не містить органічних розчинників.

Склад: 

Колір: 
Фізичний стан: 
Густина: 
Значення pH: 
Час висихання (на бетонних і цементно-
піщаних основах):
Температура експлуатації: 
Витрата:
- на бетонних основах:
- на цементно-піщаних стяжках  
(при розведенні водою в пропорції 1:1): 

водна дисперсія співполімеру стиролу і 
бутилакрилату
білий
рідина
близько 1,0 кг/л
7,0

4–6 годин
до +50 °C

близько 300 г/м2

близько 100 г/м2

Упаковка: пластикові каністри по 10 кг.

Технічні характеристики:

Thomsit R 777
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• Технології Ceresit для підлоги пропонують повний асортимент продуктів 
і систем, починаючи з  ремонту основи, підготовки і вирівнювання до 
приклеювання або кріплення різних покриттів для підлоги. 

• Всі продукти Ceresit створені для максимальної надійності, гарантуючи 
безпечну установку будь-якого покриття для підлоги. Доведені 
практикою та повністю випробувані системи завжди гарантують отримання 
оптимального результату. 

• До асортименту продуктів входять:  
- ґрунтовки,  
- вирівнювальні суміші для одного виду основи й покриття для підлоги.

Фермерське підприємство 
«Росток», Україна 
Мiсце розташування: Миколаївська обл., с. Іванівка
Розмiр проекту: 1 500 м2

Бренд: Ceresit
Сфера застосування: улаштування промислової підлоги
Продукти: Ceresit CF 56 Corundum, Ceresit CF 56 Corundum Plus 
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Будівельний гіпермаркет «Епіцентр-К»,
Україна
Мiсце розташування:  
м. Київ
Розмiр проекту: 56 000 м2

Бренд: Ceresit 

Сфера застосування: 
промислова підлога
Продукти:  
Ceresit CF 56 Corundum, 

Ceresit CF 56 Corundum Plus, 
Ceresit СТ 14, Ceresit CM 17, 
Ceresit CM 14, Ceresit CE 33 
Super
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Логістичний комплекс «ЮТА СЕРВІС», 
Україна
Мiсце розташування:  
Києво-Святошинський р-н,  
с. Чайка
Розмiр проекту: 9 300 м2 

Бренд: Ceresit 
Сфера застосування: 
промислова підлога, 
гідроізоляція

Продукти: Ceresit CF 56 
Corundum, Ceresit CF 56 
Corundum Plus, Ceresit ВТ 85, 
Ceresit ВТ 29 WB, Ceresit СТ 14
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ТРЦ «Більшовик», Україна
Мiсце розташування:  
м. Київ
Розмiр проекту: 5 000 м2

Бренд: Ceresit
Сфера застосування:  
промислова підлога

Продукти:  
Ceresit CF 56 Corundum, 
Ceresit CF 56 Corundum Plus
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Логістичний термінал «УВК-Бровари», 
Україна
Мiсце розташування:  
м. Бровари
Розмiр проекту: 40 000 м2

Бренд: Ceresit
Сфера застосування:  
промислова підлога

Продукти:  
Ceresit CF 56 Corundum,  
Ceresit CF 56 Corundum Plus



62 референтнi об’єкти

Молокозавод «Лакталiс» TM PRESIDENT, 
Україна
Мiсце розташування:  
м. Миколаїв
Розмiр проекту: 2 800 м2

Бренд: Ceresit
Сфера застосування: 
промислова підлога

Продукти:  
Ceresit CU 22, Ceresit CE 48, 
Ceresit CF 56 Quartz 



63референтнi об’єкти

Супермаркет будівельних матеріалів 
Practiker, Україна
Мiсце розташування:  
Львівська область, с. Сокільники
Розмiр проекту: 10 000 м2

Бренд: Ceresit 
Сфера застосування: 
промислова підлога

Продукти: 
Ceresit CF 56 Quartz,  
Ceresit СТ 83, Ceresit СТ 16, 
Ceresit СЕ 135



64 референтнi об’єкти

Торгово-розважальний комплекс 
«Кінг-Крос», Україна
Мiсце розташування: 
Львівська область,  
с. Сокільники
Розмiр проекту: 46 000 м2

Бренд: Сeresit
Сфера застосування: 
промислова підлога,  
утеплення стелі 

Продукти:  
Сeresit CF 56 Quartz,  
Сeresit СР 41,  
Сeresit СР 43 XPRESS,  
Сeresit СТ 190



65референтнi об’єкти

Бізнес-центр «Морський», 2 черга, 
Україна 
Мiсце розташування:  
м. Одеса
Розмiр проекту: 23 000 м2

Бренд: Сeresit
Сфера застосування: 
промислова підлога

Продукти:  
Сeresit CF 56 Corundum,  
Сeresit CF 56 Corundum Plus, 
Сeresit СО 85 



Виробник залишає за собою право без попереднього 
сповіщення змінювати ціни на продукцію, а також її назви, 
параметри, упаковку та інші характеристики.
Актуальна для споживачів інформація, передбачена чинним 
законодавством, знаходиться на упаковці продукції, а також 
у супровідній документації.
Претензії з посиланням на будь-які інші джерела інформації 
виробником не приймаються і не розглядаються.

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»,
вул. Новопромислова, 2, м. Вишгород,
Київська обл., Україна, 07300;
тел.: (044) 490-51-20; факс: (044) 490-51-22;
телефон гарячої лінії: 0-800-308-405.
www.ceresit.ua




