
Матеріали для облицювання

Ceresit

Матеріали для облицювання

Ceresit



  керамічна плитка

  облицювання стін та підлоги

  всередині та зовні будівель

  сухі та вологі приміщення

  поверхні, що не деформуються 

  висока адгезія до основи

  стійка до сповзання

з вертикальних поверхонь

  водо- та морозостійка

Мішки по 5 кг і 25 кг

Клеюча суміш для облицювання керамічною плиткою

Ceresit CM 11 Ceramic

Сфера застосування
та властивості

Склад: суміш цементу з мінеральними 
наповнювачами та органічними 
модифікаторами

Витрата сухої суміші*: 2—7,8 кг/м2

Час використання 
розчинової суміші: не менше 120 хвилин

Розшивка швів: через 24 години

Адгезія (повітряно-сухі умови): не менше 0,5 МПа

* Залежно від розміру зубців, нерівності основи і навичок виконавця.

Технічні характеристики

Упаковка



НОВИНКА!

  покращені робочі властивості

  керамічна плитка для облицювання

стін та підлоги

  керамограніт для підлоги

  висока пластичність

  висока адгезія до основи

  всередині та зовні будівель

  сухі та вологі приміщення

  поверхні, що не деформуються

  стійка до сповзання з вертикальних

поверхонь

  водо- та морозостійка

Клеюча суміш для керамічної плитки та керамограніту 
для підлоги

Ceresit CM 11 Plus

Склад: суміш цементу з мінеральними 
наповнювачами та органічними 
модифікаторами

Витрата сухої суміші*: 2—7,8 кг/м2

Час використання 
розчинової суміші: не менше 120 хвилин

Розшивка швів
кераміка: 
керамограніт:

через 24 години
через 48 годин

Адгезія (повітряно-сухі умови): не менше 0,5 МПа

* Залежно від розміру зубців, нерівності основи і навичок виконавця.

Технічні характеристики

Сфера застосування
та властивості

Мішки по 5 кг і 25 кг

Упаковка



  керамограніт і керамічна плитка

  облицювання стін та підлоги

  всередині та зовні будівель

  сухі та вологі приміщення 

  поверхні, що не деформуються

  висока адгезія до основи

  стійка до сповзання

з вертикальних поверхонь

  водо- та морозостійка

Клеюча суміш для керамограніту

Ceresit CM 12 Gres

Склад: суміш цементу з мінеральними 
наповнювачами та органічними 
модифікаторами

Витрата сухої суміші*: 1,9—7,6 кг/м2

Час використання 
розчинової суміші: не менше 120 хвилин

Розшивка швів: через 24 години

Адгезія (повітряно-сухі умови): не менше 0,5 МПа

* Залежно від розміру зубців, нерівності основи і навичок виконавця.

Технічні характеристики

Сфера застосування
та властивості

Мішки по 25 кг

Упаковка



  керамограніт і керамічна плитка

  облицювання стін та підлоги

  всередині та зовні будівель

  коридори, переходи, сходи

  поверхні, що не деформуються

  швидкотверднуча

  висока адгезія до основи

  стійка до сповзання

з вертикальних поверхонь

  водо- та морозостійка

Швидкотверднуча клеюча суміш для керамограніту 
і керамічної плитки

Ceresit CM 14 Express

Склад: суміш цементів з мінеральними 
наповнювачами та органічними 
модифікаторами

Витрата сухої суміші*: 1,8—7,2 кг/м2

Час використання 
розчинової суміші: не менше 30 хвилин

Розшивка швів: через 3 години

Адгезія (повітряно-сухі умови): не менше 0,5 МПа

* Залежно від розміру зубців, нерівності основи і навичок виконавця.

Технічні характеристики

Сфера застосування
та властивості

Мішки по 25 кг

Упаковка



  облицювання бетонних та 

цементно-піщаних поверхонь 

плиткою із керамограніту та 

натурального каменю 

  всередині та зовні будівель

  для цоколів, балконів, терас

  для підлоги з підігрівом

  *для плит розміром до 60 х 60 см

  еластична

  висока тиксотропність

  водо- і морозостійка

Еластична клеюча суміш

Ceresit CM 16 Easyflex

Склад: цемент із мінеральними 
наповнювачами та органічними 
добавками

Витрата сухої суміші*: 1,9—7,6 кг/м2

Час використання 
розчинової суміші: не менше 120 хвилин

Розшивка швів: через 24 години

Адгезія (повітряно-сухі умови): не менше 0,5 МПа

* Залежно від розміру зубців, нерівності основи і навичок виконавця.

Технічні характеристики

Сфера застосування
та властивості

НОВИНКА!

Мішки по 25 кг

Упаковка



 усі типи плиток

 облицювання стін та підлоги

 підлога з електричним 

та водяним підігрівом

 цоколі, балкони, тераси, покрівлі

 басейни 

 облицювання камінів і печей

 поверхні без видалення старої 

плитки — «плитка по плитці»

 плити великого розміру

 поверхні, що деформуються

 висока еластичність

 висока адгезія до основи

 водо- та морозостійка

Високоеластична клеюча суміш для облицювання плиткою 
будь-якого типу і розміру 

Ceresit CM 17 Super flexible

Склад: суміш цементу з мінеральними 
наповнювачами та органічними 
модифікаторами

Витрата сухої суміші*: 1,8—7,1 кг/м2

Час використання 
розчинової суміші: не менше 120 хвилин

Розшивка швів: через 24 години

Адгезія (повітряно-сухі умови): не менше 1 МПа

* Залежно від розміру зубців, нерівності основи і навичок виконавця.

Технічні характеристики

Сфера застосування
та властивості

Мішки по 25 кг

Упаковка



  мармур, світлі породи каменю,

мозаїчні, скляні плитки

  облицювання стін та підлоги

  всередині та зовні будівель

  сухі та вологі приміщення 

  поверхні, що не деформуються 

  висока адгезія до основи

  стійка до сповзання

з вертикальних поверхонь

  водо- та морозостійка

Біла клеюча суміш для облицювання мозаїкою, мармуром 

Ceresit CM 115 Mosaic & Marble

Склад: суміш цементу з мінеральними 
наповнювачами та органічними 
модифікаторами

Витрата сухої суміші*: 1,8—7,2 кг/м2

Час використання 
розчинової суміші: не менше 60 хвилин

Розшивка швів: через 24 години

Адгезія (повітряно-сухі умови): не менше 0,8 МПа

* Залежно від розміру зубців, нерівності основи і навичок виконавця.

Технічні характеристики

Сфера застосування
та властивості

Мішки по 5 кг і 25 кг

Упаковка



 керамічна плитка та керамограніт, 

штучний та природний камінь

  облицювання стін та підлоги

  підлога з електричним

та водяним підігрівом

  цоколі, балкони, тераси

  басейни

  плити великого розміру

  поверхні, що деформуються

  еластична

  висока адгезія до основи

  водо- та морозостійка

Еластична клеюча суміш 
для натурального та штучного каменю

Ceresit CM 117 Flex

Склад: суміш цементу з мінеральними 
наповнювачами та органічними 
модифікаторами

Витрата сухої суміші*: 1,9—7,6 кг/м2

Час використання 
розчинової суміші: не менше 120 хвилин

Розшивка швів: через 24 години

Адгезія (повітряно-сухі умови): не менше 0,8 МПа

* Залежно від розміру зубців, нерівності основи і навичок виконавця.

Технічні характеристики

Сфера застосування
та властивості

Мішки по 5 кг і 25 кг

Упаковка



  керамічні, скляні облицювання

  облицювання зі штучного 

і натурального каменю, 

у тому числі мармуру

  пластичний

  гладка поверхня

  тривале збереження кольору

  захист від плісняви та грибка

  тріщиностійкий

  морозостійкий

Кольоровий шов 1–6 мм. 
Представлений у 16 унікальних кольорах

Ceresit CE 33 PLUS

Склад: суміш цементу з мінеральними 
наповнювачами та органічними 
модифікаторами

Витрата сухої суміші: 0,4—0,7 кг/м2

Час використання: не менше 60 хвилин

Ширина шва: 1–6 мм

Технічні характеристики

Сфера застосування
та властивості

Мішки по 2 кг і 5 кг

Упаковка

НОВИНКА!



  керамічна плитка, керамограніт, 

штучний та природний камінь, 

мармур, мозаїка

  стіни та підлога

  всередині та зовні будівель

  поверхні, що деформуються

  еластичний, водостійкий

  для басейнів та підлоги з підігрівом 

  захист від плісняви та грибка

  тривале збереження кольору

  досконало гладка поверхня

  тріщиностійкість

  морозостійкість

Еластичний водостійкий шов до 5 мм.
Представлений у 29 унікальних кольорах

Ceresit CE 40 Aquastatic

Склад: суміш цементу з мінеральними 
наповнювачами та органічними 
модифікаторами

Витрата сухої суміші: 0,4—0,7 кг/м2

Час використання 
розчинової суміші: не менше 120 хвилин

Морозостійкість: не менше 50 циклів

Ширина шва: до 5 мм

Технічні характеристики

Сфера застосування
та властивості

Пластикові відра по 2 кг і 5 кг

Упаковка



  керамічна плитка, керамограніт, 

штучний та природний камінь, 

мармур, мозаїка

  розшивка цегляної кладки

  стіни та підлога

  всередині та зовні будівель

  поверхні, що деформуються

  балкони, тераси, 

гаражні приміщення

  басейни, резервуари з водою, 

автомийки

  побутові та промислові кухні

  хімічна та механічна стійкість

  підвищена водостійкість

  підвищена стійкість до стирання

  тріщиностійкість

  морозостійкість

Високоміцний еластичний шов до 20 мм.
Представлений у 9 кольорах

Ceresit CE 43 Grand’Elit

Склад: суміш цементу з мінеральними 
наповнювачами та органічними 
модифікаторами

Витрата сухої суміші: 0,6—1,2 кг/м2

Час використання 
розчинової суміші: не менше 120 хвилин

Морозостійкість: не менше 50 циклів

Ширина шва: до 20 мм

Технічні характеристики

Сфера застосування
та властивості

Пластикові відра по 2 кг та 5 кг

Упаковка



  усі види плитки

  стіни та підлога

  всередині та зовні будівель

  кутові шви

  герметизація сантехнічного 

обладнання

  сухі і вологі приміщення

  висока еластичність

  захист від плісняви та грибка

  висока адгезія

  підвищена стійкість до побутової хімії

  водостійкий

  стійкість до механічних 

пошкоджень і забруднень

Високоеластичний силіконовий шов для стиків і примикань. 
Представлений у 10 кольорах

Ceresit CS 25 MicroProtect

Основа: силікон з оцтовою кислотою

Витрата: 15 мл/м.п. — 200 мл/м.п.

Час утворення 
поверхневої плівки: 10—15 хвилин

Час повного затвердіння 
шару завтовшки 5 мм: близько 2 діб

Щільність: 1,02 г/мл

Ширина шва: до 30 мм

Технічні характеристики

Сфера застосування
та властивості

Картриджі по 280 мл

Упаковка



  неглазурована керамічна плитка, 

натуральний і штучний камінь

  міжплиткові шви

  стіни та підлога

  всередині та зовні будівель

  сухі й вологі приміщення

  захист від води

  захист від бруду

  стійкість до грибка

  стійкість до миючих засобів

  водонепроникність мікротріщин

Захист для швів і плитки

Ceresit CT 10

Склад: на основі силіконової емульсії

Колір: молочно-білий, після 
висихання — прозорий

Стійкість до впливу дощу: через 2—6 годин (залежно від 
температури і вологості повітря)

Повний ефект просочення: через 14 діб

Витрата: від 0,10 до 0,25 л/м

Технічні характеристики

Сфера застосування
та властивості

Каністри по 1 л

Упаковка



  усі види плитки

  стіни та підлога

  підлога з підігрівом

  сухі й вологі приміщення 

(ванна кімната, побутові,

промислові кухні, душові тощо)

  водонепроникна

  еластична

  швидкотверднуча 

(укладання облицювальної плитки 

можливе через 16 годин)

  не містить розчинників

Мастика для гідроізоляції основи під плитку

Ceresit CL 51 Гідроізоляція Express

Основа: модифікована синтетична смола

Колір: сірий

Час схоплювання 1 шару: близько 2 годин

Час схоплювання 2 шару: близько 3 годин

Водонепроникність: непроникна для води плівка

Витрата для двох шарів: 1,4 кг/м2

Технічні характеристики

Сфера застосування
та властивості

Пластикові ємності по 7 кг і 14 кг

Упаковка
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Всередині будівель • • • • • • • • • • •

Зовні будівель • • • • • • • • • • •

Ванні кімнати та кухні • • • • • • • • • • •

Балкони, тераси • • • • •

Цоколі • • • • •

Басейни та 

резервуари
• • • •

Поверхні, що 

не деформуються
• • • • • • • • • • •

Підлога з підігрівом • • • • •

Поверхні, що 

деформуються
• • • • •

Сходи • • • •

Критичні поверхні 

(«плитка по плитці»)
• • •

Облицювання камінів 

та печей 
• • •

Керамічна плитка • • • • • • • • • • •

Керамограніт/Грес
* • • • • • • • • •

Натуральний камінь 

(окрім мармуру)
• • • • • •

Скло • • • • • •

Мармур • •

Мозаїка • •

П
Р

И
М

ІЩ
ЕН

Н
Я

П
О

В
ЕР

Х
Н

І
ТИ

П
 П

Л
И

ТК
И

ТУТ ВИ МОЖЕТЕ 
ВИБРАТИ 
ОПТИМАЛЬНИЙ 
МАТЕРІАЛ ДЛЯ 
ВАШОГО ПРОЕКТУ

Властивості

* Тільки для плитки на підлогу розміром до 30 × 30 см.



Колір* СЕ 40 СЕ 43 CS 25

Транспарент •
Білий • • •
Сріблястий •
Світло-сірий •
Сірий • • •
Графіт • • •
Сахара •
Персик •
Кремовий •
Абрикос •
Рожевий •
Жасмин • •
Натура •
Кавовий • • •
Карамель • • •
Сієна •
Червоний • •
Цегляний • •
Горіховий • •
Темно-коричневий • • •
Світло-салатовий •
Салатовий •
Ківі •
Зелений •
Оливковий •
Бірюзовий •
Світло-блакитний •
Блакитний •
Синій •
Темно-синій •
Антрацит •
Коричневий •

* Поліграфія не може достеменно відтворити всі кольори, тому наведені відтінки слід 

розглядати лише як зразок.

Система 
кольорів затирок



CERESIT — ПРОВІДНИЙ 
БРЕНД ЯКОСТІ ВІД HENKEL

Фахівці компанії Henkel наполегливо працюють над 

тим, щоб надавати Вам продукцію лише найвищої 

якості для виконання завдань будь-якої складності.

  Ми постійно працюємо над вдосконаленням нашої продукції, розро-

бляємо та впроваджуємо інноваційні технології, щоб повніс-

тю відповідати Вашим високим вимогам.

  Для виробництва нашої продукції ми завжди використовуємо ви-

нятково високоякісну сировину. До складу клеїв Ceresit входять 

MC-полімери, які забезпечують високу міцність зчеплення матеріалів, 

стійкість продукції до змін температури, збільшують час зберігання 

робочих властивостей та полегшують використання.

  Проводимо жорсткий внутрішній контроль процесу вироб-

ництва нашої продукції, що забезпечує незмінно високу якість. Уся 

продукція Ceresit пройшла санітарно-гігієнічну експертизу та серти-

фікована згідно з міжнародним стандартом ISO 9001:2008.

  Ми прагнемо полегшити роботу з нашою продукцією, тому постійно 

здійснюємо технічну підтримку наших споживачів. Для цього ми 

надаємо поради та консультації щодо використання нашої продукції, 

розробляємо та забезпечуємо їх технологічними картами та іншою 

документацією.

Головне для нас — якісний та довговічний результат, 

якого Ви чекаєте від використання нашої продукції.

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ВИБІР CERESIT!

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


