Оберіть свій улюблений колір штукатурки
або фарби з широкої палітри кольорів Ceresit.
Реалізуйте в життя всі свої мрії!

Вітаємо вас у світі кольорів
Col urs of Nature
®

Подумайте про світ, як про невичерпне розмаїття фарб.
Пригадайте чудову природу, подорожі в екзотичні місця
та прекрасні куточки нашої планети. Керуйтеся своїм унікальним стилем і своїми уподобаннями. Який колір підходить вам за характером? В оточенні яких кольорів ви відчуваєте себе як вдома? Подивіться довкола. Вирішіть, чи
хочете ви залишитися осторонь, чи злитися з навколишнім світом...
Виберіть свій неповторний колір для будинку вашої мрії.
Ви можете вибрати один із кольорів палітри фарб Ceresit,
і тоді ваш будинок стане дійсно схожим на дім вашої мрії.

У владі Кольору
Подивіться на світ фарб і штукатурок Ceresit. Дізнайтеся, як ці кольори увійдуть у ваше життя або зможуть змінити його так, як хочеться саме вам. Виберіть ваш улюблений колір і насолоджуйтеся вашим будинком. Тому що
ваш будинок – найважливіше місце на Землі!

Океани і моря, свіжість і чистота. Спогади про безтурботну відпустку... Саме синій колір привносить у ваше життя
енергію. Ceresit пропонує вам широкий вибір відтінків синього кольору – від найніжніших до екстранасичених. Насолоджуйтеся блакиттю вод Тихого океану або Балтійського моря!

Приклади кольорів цієї групи — коричневі поля Андалузії
та Провансу. Це символ любові до природи і відображення прагнення бути ближче до навколишнього світу. Це мистецтво відчувати спокій та жити у гармонії зі світом. Група
кольорів Ceresit Земля – вибір тих, кому подобається гармонія з навколишнім світом. Це справжні кольори, завжди
прекрасні, незалежно від мінливої моди та настроїв.
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Пляжі Каліфорнії та безкінечні пустелі світу стали джерелом
натхнення при створенні цієї групи кольорів. Це бездоганний вибір тих, кому подобаються теплі доброзичливі відтінки жовтого та світло-коричневого кольорів. Ці кольори вселяють оптимізм і радість, викликають сонячні спогади. Насолоджуйтесь одним із пісочних відтінків вашого будинку!

Мир, гармонія та любов до природи. Це зелені кольори лісів Амазонії, пагорбів Тоскани й інших прекрасних куточків землі. Світло-зелений, темно-зелений, класичний зелений чи зелений з відтінком бірюзи – усі ці кольори знайдуть
своїх шанувальників. Кольори Ceresit зроблять ваш будинок гармонійною частиною природи, і він органічно впишеться в навколишній пейзаж.
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Океани і моря, свіжість і чистота. Саме синій колір привносить
у ваше життя енергію. Ceresit пропонує вам широкий вибір
відтінків синього кольору – від найніжніших до екстранасичених.

Це бездоганний вибір тих, кому подобаються теплі доброзичливі відтінки жовтого та світло-коричневого кольорів. Ці кольори вселяють оптимізм і радість, викликають сонячні спогади. Насолоджуйтесь одним із пісочних відтінків вашого будинку!
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Представлені зразки кольорів можуть бути відтворені за допомогою тонування для всіх видів штукатурок та фарб Ceresit. Наведені кольори зображені за допомогою друку, вони можуть відрізнятися від оригінальних. Якщо відтінок кольору має важливе значення, звіряйтеся з оригінальними зразками штукатурок та фарб Ceresit .
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Прикладом кольорів цієї групи Ceresit можуть служити коричневі поля Андалузії та Провансу. Це символ любові до природи і відображення прагнення бути ближче до навколишнього
світу. Це справжні кольори, завжди прекрасні, незалежно від
мінливої моди та настроїв.

Світло-зелений, темно-зелений, класичний зелений чи зелений
з відтінком бірюзи. Усі ці кольори символізують мир, гармонію та любов до природи. Ці кольори Ceresit зроблять ваш
будинок гармонійною частиною природи, і він органічно впишеться в навколишній пейзаж.
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Різнокольорові мозаїчні штукатурки цілком готові до використання. Їх рекомендується застосовувати як на внутрішніх, так і на зовнішніх стінах будівлі, що можуть швидко забруднитися, наприклад, у коридорах, біля сходів та плінтусів, на п’єдесталах, біля вікон та дверей. Вони згладжують будь-які нерівності та тріщини і таким чином забезпечують довершений вигляд вашого будинку.
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Виняткова мікробіологічна стійкість
Завдяки застосуванню біозахисної формули
BioProtect поверхня стін ефективно
захищена від плісняви, грибків та інших
видів біологічного впливу.
Ми застосували два типи захисних агентів:
• біоциди, що подовжують термін служби продукту всередині оригінальних упаковок – вони забезпечують захист матеріалу від грибкових забруднень;
• біоциди, що діють після тверднення поверхні.
Завдяки формулі BioProtect можливе застосування матеріалів
Ceresit у місцях з високим ризиком біологічного руйнування.

Безпечний і довговічний фасад
Ефективний захист
Штукатурки та фарби Ceresit містять формулу BioProtect, що значно подовжує термін експлуатації фасадів будівель.
Завдяки властивостям матеріалів Ceresit, стіни мають наступні переваги:
• захист від біологічного забруднення (плісняви, грибків, морських водоростей);
• довговічність в експлуатації;
• відповідність екологічним нормам.

Звичайні штукатурки втрачають привабливий
зовнішній вигляд внаслідок біологічного
забруднення

Фасад, покритий звичайними штукатурками, легко піддається негативному впливу плісняви, грибків, морських водоростей.

Штукатурки Ceresit
з формулою BioProtect

Якщо фасад будинку покритий штукатурками або фарбами Ceresit, що містять формулу BioProtect, то поверхня стіни
ефективно захищена від негативного впливу плісняви, грибків
та інших мікроорганізмів. Як наслідок, фасад надовго зберігає красу та довговічність.
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Специфікація продуктів
Штукатурки

CT 36

Штукатурки

Мінеральні

CT 35

Фактура «Короїд»,
2,5 мм,
3,5 мм

CT 137

Фактура
«Камінцева»,
1,5 мм,
2,5 мм

CT 60

Фактура
«Камінцева»,
1,0 мм,
1,5 мм,
2,5 мм

CT 63

Фактура «Короїд»,
3,0 мм

CT 64

Фактура «Короїд»,
2,0 мм

CT 72

Фактура «Камінцева»,
1,5 мм,
2,5 мм

CT 73

Фактура «Короїд»,
2,0 мм,
3,0 мм

CT 74

Фактура «Камінцева»,
1,5 мм,
2,5 мм

CT 75

Фактура «Короїд»,
2,0 мм,
3,0 мм

CT 77

Зерно 0,8–1,2 мм
Зерно 1,2–1,6 мм
Зерно 1,4–2,0 мм

CT 15
silicone

Для силіконових
штукатурок

CT 16

Для мінеральних,
акрилових,
силіконових
та силікатних
штукатурок

Акрилові

Силікатні

Силіконові

Мозаїчні

Фактура
«Структурна»
• надзвичайно паропроникна (дихаюча структура)
• надзвичайно довговічна і стійка до негативних
атмосферних впливів
• стійка до забруднень мікроорганізмами (наприклад,
пліснявою чи мохом)
• гідрофобна
• доступна у білому та базовому кольорі.
Для завершального зафарбування використовуйте
фарби Ceresit: СТ 40, СТ 42, СТ 44, CT 48, CT 54

• стійка до негативних атмосферних впливів
• стійка до побутових ушкоджень
• низька вбирна здатність і висока еластичність
• паропроникна
• формула BioProtect – стійка до утворення плісняви,
грибків та водоростей
• стабільність кольору
• доступна у всіх кольорах системи
Ceresit Col urs of Nature®

• надзвичайно паропроникна (дихаюча структура)
• надзвичайно довговічна – стійка до побутових ушкоджень
та чищення • надзвичайно стійка до негативних
атмосферних впливів • формула BioProtect – стійка до
утворення плісняви, грибків та водоростей
• доступна у всіх кольорах системи
Ceresit Col urs of Nature®
• надзвичайно довговічна зі здатністю до самоочищення
• висока еластичність і стійкість до ушкоджень
• висока стабільність кольору • надзвичайно низька вбирна
здатність і висока паропроникність • надзвичайно стійка
до негативних атмосферних впливів • формула BioProtect –
стійка до утворення плісняви, грибків та водоростей
• доступна у всіх кольорах системи
Ceresit Col urs of Nature®
• довговічність і стійкість до миття щіткою
• стійка до негативних атмосферних впливів
• легко очищується
• доступна у різноманітних кольорах

Ґрунтувальні
фарби

Ґрунтувальні фарби
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Силіконові

Акрилові

• легке застосування штукатурок
• покращена адгезія до основи
• водостійкість
• готовність до використання
• можливість тонування

Фасадні фарби

Фасадні фарби

Акрилові

CT 40
Структурна

• яскраво виражена фактура • стійка до стирання • висока стійкість до
негативних атмосферних впливів • формула BioProtect – стійка до утворення
плісняви, грибків та водоростей • доступна у всіх кольорах системи
Ceresit Col urs of Nature® та в 350 кольорах за системою NCS

CT 42

• низька вбирна здатність • стійка до побутових ушкоджень • стійка до
негативних атмосферних впливів • формула BioProtect – стійка до утворення
плісняви, грибків та водоростей • доступна у всіх кольорах системи
Ceresit Col urs of Nature® та в 350 кольорах за системою NCS

CT 44

• низька вбирна здатність і висока еластичність • стійка до побутових
ушкоджень • висока стійкість до негативних атмосферних впливів
• формула BioProtect – стійка до утворення плісняви, грибків та водоростей
• доступна у всіх кольорах системи Ceresit Col urs of Nature®
та в 350 кольорах за системою NCS

CT 54

• надзвичайно паропроникна (дихаюча структура) • надзвичайно довговічна –
стійка до побутових ушкоджень та чищення • стійка до негативних атмосферних
впливів • формула BioProtect – надзвичайно стійка до утворення плісняви,
грибків та водоростей • доступна у всіх кольорах системи
Ceresit Col urs of Nature® та в 350 кольорах за системою NCS

CT 48

• низька вбирна здатність • паропроникна (дихаюча структура) • стійкість
до впливу бруду • довговічна • висока стійкість до негативних атмосферних
впливів та УФ-випромінювання • формула BioProtect – надзвичайно стійка до
утворення плісняви, грибків та водоростей • доступна у всіх кольорах системи
Ceresit Col urs of Nature® та в 350 кольорах за системою NCS

Силікатна

Силіконова

Інтер’єрні фарби для стін і стель

Інтер’єрні фарби для стін і стель

CT 50
Білосніжна

• білосніжна матова • стійка до вологого протирання
• паропроникна • хороша покривність • для стін та стель
• тонується в 350 відтінків за системою NCS

CT 51
Супер

• стійка до миття та стирання (2000 циклів на стирання)
• матова • високий ступінь білизни • відмінна покривність
• паропроникна • для стін та стель
• тонується в 350 відтінків за системою NCS

Акрилові
CT 52
Преміум

CT 53
Структурна

• суперстійка до миття та стирання (5000 циклів на стирання)
• напівматова • найвища покривність • паропроникна
• для вологих приміщень • запобігає появі грибка та плісняви
• тонується в 350 відтінків за системою NCS
• виразна структура • відмінна покривність
• стійка до миття та стирання
• паропроникна • готова до застосування
• тонується в 350 відтінків за системою NCS
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Властивості штукатурок та фарб

ФАРБИ

ШТУКАТУРКИ

Правильний вибір штукатурок та фарб, як завершальна частина системи Ceresit, дуже важливий. Ці матеріали надають додаткових захисних властивостей всій системі, а також створюють оригінальний та сучасний фасад будинку завдяки широкому вибору
кольорів і фактур матеріалів.
Розгляньте, будь ласка, якісні характеристики та властивості штукатурок та фарб Ceresit.
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Порівняння фізичних властивостей
фінішних покриттів Ceresit

Паропроникність

Стійкість до
вологопоглинання

Стійкість до
забруднення

Стійкість до впливу
мікробіологічного
забруднення

Довговічність

Мінеральні штукатурки
CT 35, CT 36, CT 137

+++++

+

+

+++++

+++

Акрилові штукатурки
CT 60, CT 63, CT 64

++

+++

++

++++

+++

Силікатні штукатурки
CT 72, CT 73

+++++

++

++++

+++++

+++++

Силіконові штукатурки
CT 74, CT 75

++++

+++++

+++++

++++

+++++

Акрилові фарби
CT 40, CT 42, CT 44

++

+++

++

++++

+++

Силікатна фарба CT 54

++++

++

+++

+++++

++++

Силіконова фарба CT 48

+++

++++

++++

++++

++++

Ceresit СТ 60

Ceresit СТ 63

Штукатурка декоративна акрилова
«камінцева»

Штукатурка декоративна акрилова «короїд»

Для виконання декоративного тонкошарового оздоблення
поверхонь «камінцевою» фактурою всередині та зовні будівель.
Ceresit CT 60 тонується в 211 відтінків за системою кольорів
Ceresit.

Для виконання декоративного тонкошарового оздоблення
поверхонь «короїдною» фактурою всередині та зовні будівель
(зерно 3 мм).
Ceresit CT 63 тонується в 211 відтінків за системою кольорів
Ceresit.

ВЛАСТИВОСТІ
• стійка до атмосферних впливів
• стійка до ударних навантажень
• гідрофобна (водонепроникна)
• еластична
• легко наноситься на поверхню конструкцій
• екологічно безпечна

ВЛАСТИВОСТІ
• стійка до атмосферних впливів
• стійка до ударних навантажень
• гідрофобна (водонепроникна)
• еластична
• легко наноситься на поверхню конструкцій
• екологічно безпечна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка полімерна Ceresit СТ 60 призначена для декоративного оздоблення поверхонь всередині та зовні будівель по бетонних, підготованих цегляних, оштукатурених основах і в системах
теплоізоляції фасадів, а також всередині приміщень по основам
із гіпсу, гіпсокартону, деревностружкових плит (після їх обробки
ґрунтовками Ceresit CT 17 і Ceresit CT 16).
Не можна використовувати для оздоблення цоколя.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка полімерна Ceresit СТ 63 призначена для декоративного оздоблення поверхонь всередині та зовні будівель по бетонних, підготованих цегляних, оштукатурених основах і в системах
теплоізоляції фасадів, а також всередині приміщень по основам
із гіпсу, гіпсокартону, деревностружкових плит (після їх обробки
ґрунтовками Ceresit CT 17 і Ceresit CT 16).
Не можна використовувати для оздоблення цоколя.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
водна дисперсія синтетичних смол
з мінеральними наповнювачами та модифікаторами
Густина:
1,6 кг/дм3
Температура основи за умов
використання розчинної суміші:
від +5°C до +30°C
Стійкість до впливу дощових опадів:
за 24 години
Термін утворення поверхневої плівки:
близько 15 хвилин
Еквівалент дифузії водяних парів повітряного прошарку, Sd (м):
- зерно 1,0 мм:
0,24
- зерно 1,5 мм:
0,25
- зерно 2,5 мм:
0,27
Коефіцієнт вологопоглинання, не більше: 0,15 кг/м2•год0,5
Адгезія до бетону, не менше
(у сухих та вологих умовах):
0,5 МПа
Витрати СТ 60:
- зерно 1,0 мм:
від 1,7 до 2,0 кг/м2
- зерно 1,5 мм:
від 2,5 до 2,8 кг/м2
- зерно 2,5 мм:
від 3,9 до 4,2 кг/м2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
водна дисперсія синтетичних смол
з мінеральними наповнювачами та модифікаторами
Густина:
1,6 кг/дм3
Температура основи за умов
використання розчинної суміші:
від +5°C до +30°C
Стійкість до впливу дощових опадів: за 24 години
Термін утворення поверхневої плівки: близько 15 хвилин
Еквівалент дифузії водяних
парів повітряного прошарку, Sd (м): 0,28
Коефіцієнт
вологопоглинання, не більше:
0,15 кг/м2•год0,5
Адгезія до бетону, не менше
(у сухих та вологих умовах):
0,5 МПа
Витрати СТ 63:
від 4,2 до 4,5 кг/м2
*витрати продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

*витрати продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.
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Ceresit СТ 64

Ceresit СТ 72

Штукатурка декоративна акрилова
«короїд»

Штукатурка силікатна декоративна
«камінцева»

Для виконання декоративного тонкошарового оздоблення
поверхонь «короїдною» фактурою всередині та зовні будівель
(зерно 2 мм).
Ceresit CT 64 тонується в 211 відтінків за системою кольорів
Ceresit.

Для виконання декоративної тонкошарової обробки поверхонь
«камінцевою» фактурою всередині та зовні будівель
(зерно 1,5 і 2,5 мм).
Ceresit CT 72 тонується в 211 відтінків за системою кольорів
Ceresit.

ВЛАСТИВОСТІ
• стійка до атмосферних впливів
• стійка до ударних навантажень
• гідрофобна (водонепроникна)
• еластична
• легко наноситься на поверхню конструкцій
• екологічно безпечна

ВЛАСТИВОСТІ
• стійка до атмосферних впливів та забруднення
• гідрофобна (водовідштовхувальна)
• висока паропроникність
• готова до застосування
• екологічно безпечна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка полімерна Ceresit СТ 64 призначена для декоративного оздоблення поверхонь всередині та зовні будівель по бетонних, підготованих цегляних, оштукатурених основах і в системах
теплоізоляції фасадів, а також всередині приміщень по основам
із гіпсу, гіпсокартону, деревностружкових плит (після їх обробки
ґрунтовками Ceresit CT 17 і Ceresit CT 16).
Не можна використовувати для оздоблення цоколя.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
водна дисперсія синтетичних смол
з мінеральними наповнювачами та модифікаторами
Густина:
1,6 кг/дм3
Температура основи за умов
використання розчинної суміші:
від +5°C до +30°C
Стійкість до впливу дощових опадів: за 24 години
Термін утворення поверхневої плівки: близько 15 хвилин
Еквівалент дифузії водяних
парів повітряного прошарку, Sd (м): 0,26
Коефіцієнт
вологопоглинання, не більше:
0,15 кг/м2•год0,5
Адгезія до бетону, не менше
(у сухих та вологих умовах):
0,5 МПа
Витрати СТ 64:
від 2,7 до 3,0 кг/м2
*витрати продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурки призначені для декоративної обробки поверхні всередині та зовні будівель бетонних, цегляних, оштукатурених, гіпсових основ і в системах утеплення фасадів.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
водна дисперсія синтетичних смол
з мінеральними наповнювачами та модифікаторами
Густина:
1,6 кг/дм3
Температура основи за умов
використання розчинної суміші:
від +5°C до +30°C
Стійкість до впливу дощових опадів: за 24 години
Термін утворення поверхневої плівки: близько 15 хвилин
Еквівалент дифузії водяних парів
повітряного прошарку, Sd (м):
0,15
Коефіцієнт
вологопоглинання, не більше:
0,5 кг/м2•год0,5
Адгезія до бетону, не менше
(у сухих та вологих умовах):
0,5 МПа
Витрати розчинної суміші СТ 72:
- зерно 1,5 мм:
від 2,5 до 2,8 кг/м2
- зерно 2,5 мм:
від 3,9 до 4,2 кг/м2
*витрати продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit СТ 73

Ceresit СТ 74

Штукатурка силікатна декоративна
«короїд»

Штукатурка силіконова декоративна
«камінцева»

Для виконання декоративної тонкошарової обробки поверхонь
«короїдною» фактурою всередині та зовні будівель
(зерно 2,0 і 3,0 мм).
Ceresit CT 73 тонується в 211 відтінків за системою кольорів
Ceresit.

Для виконання декоративної тонкошарової обробки поверхонь
«камінцевою» фактурою всередині та зовні будівель
(зерно 1,5 і 2,5 мм).
Ceresit CT 74 тонується в 211 відтінків за системою кольорів
Ceresit.

ВЛАСТИВОСТІ
• стійка до атмосферних впливів та забруднення
• гідрофобна (водовідштовхувальна)
• висока паропроникність
• готова до застосування
• екологічно безпечна

ВЛАСТИВОСТІ
• стійка до атмосферних впливів та забруднення
• гідрофобна (водовідштовхувальна)
• висока паропроникність
• еластична
• готова до застосування
• екологічно безпечна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурки призначені для декоративної обробки поверхні всередині та зовні будівель бетонних, цегляних, оштукатурених, гіпсових основ і в системах утеплення фасадів.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
водна дисперсія синтетичних смол
з мінеральними наповнювачами та модифікаторами
Густина:
1,6 кг/дм3
Температура основи за умов
використання розчинної суміші:
від +5°C до +30°C
Стійкість до впливу дощових опадів: за 24 години
Термін утворення поверхневої плівки: близько 15 хвилин
Еквівалент дифузії водяних парів
повітряного прошарку, Sd (м):
0,15
Коефіцієнт
вологопоглинання, не більше:
0,5 кг/м2•год0,5
Адгезія до бетону, не менше
(у сухих та вологих умовах):
0,5 МПа
Витрати розчинної суміші СТ 73:
- зерно 2,0 мм:
від 2,7 до 3,0 кг/м2
- зерно 3,0 мм:
від 4,2 до 4,5 кг/м2
*витрати продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурки призначені для декоративної обробки всередині та
зовні будівель бетонних, цегляних, оштукатурених, гіпсових основ,
а також в системах утеплення фасадів.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
водна дисперсія синтетичних смол
з мінеральними наповнювачами та модифікаторами
Густина:
1,6 кг/дм3
Температура основи за умов
використання розчинної суміші:
від +5°C до +30°C
Стійкість до впливу дощових опадів: за 24 години
Термін утворення поверхневої плівки: близько 15 хвилин
Еквівалент дифузії водяних парів
повітряного прошарку, Sd (м):
0,20
Коефіцієнт
вологопоглинання, не більше:
0,1 кг/м2•год0,5
Адгезія до бетону, не менше
(у сухих та вологих умовах):
0,5 МПа
Витрати розчинної суміші СТ 74:
- зерно 1,5 мм:
від 2,5 до 2,8 кг/м2
- зерно 2,5 мм:
від 3,9 до 4,2 кг/м2
*витрати продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.
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Ceresit СТ 75

Ceresit СТ 77

Штукатурка силіконова декоративна
«короїд»

Штукатурка декоративно-мозаїчна
полімерна

Для виконання декоративної тонкошарової обробки поверхонь
«короїдною» фактурою всередині та зовні будівель
(зерно 2,0 і 3,0 мм).
Ceresit CT 75 тонується в 211 відтінків за системою кольорів
Ceresit.

Для виконання декоративного оздоблення
всередині та зовні споруд
(зерно 0,8–1,2 мм, 1,2–1,6 мм та 1,4–2 мм).

ВЛАСТИВОСТІ
• стійка до атмосферних впливів та забруднення
• гідрофобна (водовідштовхувальна)
• висока паропроникність
• еластична
• готова до застосування
• екологічно безпечна

ВЛАСТИВОСТІ
• стійка до атмосферних впливів
• стійка до стирання
• має гідрозахисні властивості
• готова до застосування
• легко піддається очищенню водою
• екологічно безпечна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурки призначені для декоративної обробки всередині та
зовні будівель бетонних, цегляних, оштукатурених, гіпсових основ,
а також в системах утеплення фасадів.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка призначена для декоративного структурного оздоблення поверхонь всередині та зовні споруд по бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених основах та в системах теплоізоляції фасадів. Використовується на основах із можливими
механічними впливами та частим впливом вологи, а також на поверхнях, що швидко забруднюються (коридори, сходові марші,
цоколі та ін.).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
водна дисперсія синтетичних смол
з мінеральними наповнювачами та модифікаторами
Густина:
1,6 кг/дм3
Температура основи за умов
використання розчинної суміші:
від +5°C до +30°C
Стійкість до впливу дощових опадів: за 24 години
Термін утворення поверхневої плівки: близько 15 хвилин
Еквівалент дифузії водяних парів
повітряного прошарку, Sd (м):
0,20
Коефіцієнт
вологопоглинання, не більше:
0,1 кг/м2•год0,5
Адгезія до бетону, не менше
(у сухих та вологих умовах):
0,5 МПа
Витрати розчинної суміші СТ 75:
- зерно 2,0 мм:
від 2,7 до 3,0 кг/м2
- зерно 3,0 мм:
від 4,2 до 4,5 кг/м2
*витрати продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
водна дисперсія полімеру
з кольоровим заповнювачем
Густина:
1,6 кг/дм3
Час утворення поверхневої плівки: 15 хвилин
Адгезія:
>0,5 МПа
Водовбирання:
<0,1 кг/м2•год0,5
Температура основи при використанні
розчинової суміші:
від +5°С до +30°С
Стійкість до дощових опадів:
через 15 годин
Витрати*:
- зерно 0,8–1,2 мм:
близько 3 кг/м2
- зерно 1,2–1,6 мм:
близько 3,8 кг/м2
- зерно 1,4–2 мм:
близько 4,5 кг/м2
*точні витрати матеріалу залежать від густини наповнювача,
нерівностей основи та навичок виконавця.

Ceresit СТ 35
Штукатурка декоративна
«короїд»
Полімерцементна розчинова суміш для створення тонкошарових фактурних покриттів всередині та зовні будівель.

ВЛАСТИВОСТІ
• стійка до атмосферних впливів
• стійка до ударних навантажень
• морозостійка
• паропроникна
• водостійка
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка Ceresit CT 35 (пігментована) призначена для декоративного оздоблення всередині і зовні будівель бетонних, цегляних оштукатурених основ, а також при улаштуванні систем теплоізоляції фасадів.
Штукатурка Ceresit CT 35 (під фарбування) передбачає подальше фарбування акриловими, силікатними, силіконовими та іншими фарбами як на водній основі, так і на органічних розчинниках.
Можливе отримання різноманітних «короїдних» фактур.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
полімерцементна суміш з мінеральними
наповнювачами та модифікаторами
Витрати води для приготування
розчинової суміші:
5,0–5,6 л води на 25 кг
Час використання розчинової суміші:
до 60 хвилин
Температура основи при застосуванні
розчинової суміші:
від +5°C до +35°C
Морозостійкість:
не менше 75 циклів
Адгезія до бетону після витримування
у повітряно-сухих умовах: не менше 0,5 МПа
Паропроникність:
не менше 0,05 мг/м•ч•Па
Витрати розчинової суміші:
- зерно 2,5 мм:
прибл. 3,2 кг/м2
- зерно 3,5 мм:
прибл. 4,0 кг/м2

Ceresit СТ 137
Штукатурка «камінцева»
Полімерцементна розчинова суміш для виконання
декоративного тонкошарового оздоблення «камінцевої»
фактури всередині і зовні будівель.

ВЛАСТИВОСТІ
• стійка до атмосферних впливів
• стійка до ударних навантажень
• паропроникна
• легко наноситься на поверхню конструкцій
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка Ceresit CT 137 (пігментована) призначена для декоративного оздоблення всередині і зовні будівель бетонних, цегляних оштукатурених основ, а також при улаштуванні систем теплоізоляції фасадів.
Штукатурка Ceresit CT 137 (під фарбування) передбачає подальше фарбування акриловими, силікатними, силіконовими та іншими фарбами як на водній основі, так і на органічних розчинниках.
Можливе отримання різноманітних «камінцевих» фактур.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
полімерцементна суміш із мінеральними
наповнювачами і модифікаторами
Витрата води для приготування розчинової суміші:
- зерно 1,5 мм:
5,0–5,6 л води на 25 кг
- зерно 2,5 мм:
4,3–4,7 л води на 25 кг
Час використання розчинової суміші: до 90 хвилин
Температура основи
при застосуванні розчинової суміші: від +5°C до +30°C
Адгезія до всіх основ
відповідно до сфери застосування: не менше 0,5 МПа
Морозостійкість:
не менше 75 циклів
Паропроникність:
не менше 0,05 мг/м•ч•Па
Витрата розчинової суміші СТ 137:
- зерно 1,5 мм:
близько 2,0 кг/м2
- зерно 2,5 мм:
близько 4,2 кг/м2
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Ceresit СТ 36

Ceresit СТ 16

Штукатурка декоративна
структурна

Фарба ґрунтівна

Розчинова суміш для виконання декоративного тонкошарового
оздоблення всередині та зовні будівель (зерно 2 мм).

ВЛАСТИВОСТІ
• стійка до атмосферних впливів
• стійка до ударних навантажень
• гідрофобна
• паропроникна
• легко наноситься на поверхню конструкцій
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка Ceresit CT 36 призначена для декоративного структурного оздоблення всередині та зовні будівель по бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених основах, а також при улаштуванні систем теплоізоляції фасадів. Можливе отримання різноманітних за зовнішнім виглядом фактур.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
полімерцементна суміш з мінеральними
наповнювачами та модифікаторами
Витрати води для приготування
розчинової суміші:
5,0–5,6 л води
на 25 кг сухої суміші
Час використання
розчинової суміші:
до 60 хвилин
Температура основи при застосуванні
розчинової суміші:
від +5°C до +30°C
Адгезія до всіх основ
згідно сфери застосування: не менше 0,5 МПа
Морозостійкість:
не менше 75 циклів
Коефіцієнт водопоглинання: не більше 0,5 кг/м2•год0,5
Паропроникність:
не менше 0,05 мг/м•ч•Па
Витрати розчинової суміші: від 2,0 до 5,0 кг/м2
(в залежності від інструменту
та способу формування фактури)
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Для підготування основ під декоративні тонкошарові
штукатурки та фарби.
Ceresit CT 16 тонується в 211 відтінків за системою
кольорів Ceresit і в 350 відтінків за системою кольорів NCS.

ВЛАСТИВОСТІ
• білого кольору, на основі синтетичних смол
• зміцнює поверхню та сприяє збільшенню адгезії
• спрощує процес формування фактури
• готова до використання
• висока покривність
• водостійка
• екологічно безпечна
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ґрунтівна фарба Ceresit СТ 16 застосовується для попередньої
обробки основ з метою зміцнення основи, збільшення адгезії,
а також полегшення робіт з нанесення декоративних штукатурок і фасадних фарб групи Ceresit СТ. Для консервації штукатурок фасадів на зимовий період. Використовується на основах
з бетону, цементно-піщаних та цементно-вапняних штукатурках,
цеглі, на гіпсових та ін. поверхнях, на стінах та стелях усередині та зовні споруд. У фасадних системах скріпленної теплоізоляції Ceresit застосовується для підготування захисного армованого шару (Ceresit СТ 85 та Ceresit СТ 190) під оздоблення.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
дисперсія синтетичних смол
і наповнювачів
Густина дисперсії:
не менш ніж 1,45 кг/л
Колір:
білий
Температура основи
під час застосування:
від +5°С до +35°С
Час висихання до ступіню 3:
від 3 до 4 годин
Опір дифузії:
близько 120 μ Н2О
Витрати:
від 0,3 до 0,75 кг/м2

Ceresit СТ 15 silicone

Ceresit СТ 40

Ґрунтівна фарба силіконова

Структурна акрилова фарба

Для підготовки основ під тонкошарові силіконові штукатурки.
Ceresit CT 15 silicone тонується в 211 відтінків за системою
кольорів Ceresit і в 350 відтінків за системою кольорів NCS.

Фарба для оздоблення поверхонь будівельних конструкцій всередині і зовні будівель.
Ceresit CT 40 тонується в 211 відтінків за системою
кольорів Ceresit і в 350 відтінків за системою кольорів NCS.

ВЛАСТИВОСТІ
• зміцнює поверхню і сприяє збільшенню адгезії
декоративного шару
• висока паропроникність
• готова до використання
• водостійка
• екологічно безпечна

ВЛАСТИВОСТІ
• дуже висока атмосферостійкість
• лугостійка
• яскраво виражена фактура
• стійка до стирання
• готова до застосування
• екологічно безпечна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ґрунтівна фарба Ceresіt СТ 15 silicone призначена для попередньої обробки основ з метою їх зміцнення та для збільшення адгезії наступних шарів до основи, а також для спрощення виконання робіт з нанесення декоративних штукатурок Ceresіt
CT 74, CT 75 та фарби Ceresіt СТ 48 за рахунок надання поверхні шорсткості. Ґрунтування основи Ceresіt CT 15 silicone знижує її
гігроскопічність. Застосовується по основах з бетону, цементнопіщаним, гіпсовим поверхням, деревинно-стружковим і гіпсокартонним плитам та ін. мінеральним основам усередині й зовні
будинків. У фасадних системах скріпленої теплоізоляції Ceresіt
CT 15 silicone застосовується для підготовки захисного армованого шару (Ceresіt СТ 85 й Ceresіt СТ 190) під обробку.
Знижує ймовірність виникнення плям на кольорових силіконових
і мінеральних штукатурках.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Структурна акрилова фарба Ceresit СТ 40 призначена для
оздоблення поверхонь будівельних конструкцій та елементів
всередині та зовні будівель. Зовні будівель – по мінеральних
основах (бетон, цегла, цементно-піщані штукатурки). Всередині будівель – як по мінеральних (зокрема гіпсові штукатурки та
плити тощо), так і органічних основах (полістирольні плити, фанера, деревностружкові та деревноволокнисті плити).
Фарбу також застосовують для обробки поверхонь, що були
пофарбовані раніше, а також в системах теплоізоляції.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
водна дисперсія синтетичних
смол і наповнювачів
Щільність дисперсії:
близько 1,5 кг/дм3
Температура основи
при застосуванні:
від +5°С до +30°С
Час висихання
до ступеня 3:
від 3 до 6 годин
Паропроникність, Sd:
0,025 м
Витрата:
від 0,2 до 0,5 л/м2
у залежності від нерівності
та гігроскопічності основи

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
водна дисперсія акрилової
смоли з мінеральними
наповнювачами та пігментами
Густина:
1,5 кг/дм3
Температура основи
при застосуванні:
від +5°С до +35°С
Стійкість до опадів:
через 24 години
Стійкість до змивання
та стирання:
не менше 5000 циклів (DIN 53778)
клас 1 (ISO EH 11998)
Коефіцієнт водопоглинання: не більше 0,05 кг/м2•год0,5
Витрата:
від 0,3 до 0,75 кг/м2
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Ceresit СТ 42

Ceresit СТ 44

Акрилова фарба

Акрилова фарба супер

Для фарбування поверхонь всередині та зовні будівель.
Ceresit CT 42 тонується в 211 відтінків за системою
кольорів Ceresit і в 350 відтінків за системою кольорів NCS.

Для фарбування поверхонь всередені та зовні будівель.
Ceresit CT 44 тонується в 211 відтінків за системою
кольорів Ceresit і в 350 відтінків за системою кольорів NCS.

ВЛАСТИВОСТІ
• атмосферостійка
• лугостійка
• стійка до стирання
• низьке водовбирання
• готова до застосування
• екологічно безпечна

ВЛАСТИВОСТІ
• дуже висока атмосферостійкість
• лугостійка
• еластична
• ефективна при обробці конструкцій,
• що піддаються інтенсивному впливу вологи
• стійка до стирання
• готова до застосування
• екологічно безпечна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Акрилова фарба Ceresit СТ 42 призначена для оздоблення поверхонь будівельних конструкцій і елементів всередині та зовні
будівель. Зовні будівель – по мінеральних основах (бетон, цегла,
цементно-піщані штукатурки). Всередині приміщень – як по мінеральних, так і органічних основах (шпалери, полістирольні плити, фанера, деревностружкові і деревноволокнисті плити, гіпсові штукатурки і плити).
Фарба застосовується також для оновлення естетичних властивостей декоративних штукатурок, раніше пофарбованих поверхонь, а також в системах теплоізоляції.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
водна дисперсія акрилової смоли
з мінеральними наповнювачами і пігментами
Густина:
1,4 кг/дм3
Покривність:
не більше 0,15 кг/м2
Температура основи
при застосуванні:
від +5°С до +30°С
Стійкість до опадів:
через 3 години
Коефіцієнт водопоглинання
обробленої поверхні: не більше 0,1 кг/м2•год0,5
Стійкість до змивання
та стирання:
не менше 5000 циклів (DIN 53778)
клас 1 (ISO EN 11998)
Витрата:
близько 0,3 л/м2 залежно від
структури і вологопоглинання основи
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Акрилова фарба Ceresit СТ 44 призначена для обробки поверхонь будівельних конструкцій і елементів всередині та зовні будівель. Зовні будівель – по мінеральних основах (бетон, цегла,
цементно-піщані штукатурки). Всередині будівель – як по мінеральних (зокрема гіпсові штукатурки і плити та ін.), так і органічних основах (шпалери, полістирольні плити, фанера, деревностружкові і деревноволокнисті плити).
Фарба застосовується також для оновлення естетичних властивостей декоративних штукатурок, раніше пофарбованих поверхонь, а також в системах теплоізоляції.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
водна дисперсія акрилової смоли
з мінеральними наповнювачами і пігментами
Густина:
1,4 кг/дм3
Покривність:
не більше 0,14 кг/м2
Температура основи
при застосуванні:
від + 5°С до + 30°С
Стійкість до опадів:
через 3 години
Коефіцієнт водопоглинання
обробленої поверхні:
не більше 0,05 кг/м2•год0,5
Стійкість до змивання
та стирання:
не менше 5000 циклів (DIN 53778)
клас 1 (ISO EH 11998)
Витрата:
від 0,1 до 0,4 л/м2
при однократному нанесенні

Ceresit СТ 48

Ceresit СТ 54

Силіконова фарба

Силікатна фарба

Для фарбування поверхонь всередені та зовні будівель.
Ceresit CT 48 тонується в 211 відтінків за системою
кольорів Ceresit і в 350 відтінків за системою кольорів NCS.

Паропроникна, гідрофобна фарба для фарбування мінеральних
поверхонь всередині та зовні будівель.
Ceresit CT 54 тонується в 211 відтінків за системою
кольорів Ceresit і в 350 відтінків за системою кольорів NCS.

ВЛАСТИВОСТІ
• дуже висока атмосферостійкість
• висока паропроникність
• стійка до дії УФ випромінювання
• стійка до забруднення
• готова до використання
• екологічно безпечна

ВЛАСТИВОСТІ
• стійка до атмосферного впливу
• висока адгезія до мінеральних основ
• не містить розчинників
• має бактерицидні властивості
• паропроникна
• екологічно безпечна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Силіконова фарба Ceresit СТ 48 призначена для оздоблення поверхонь будівельних конструкцій та елементів всередині та зовні будівель. Зовні будівель – по мінеральних основах (бетон – 28 діб, цегла, цементно-піщані штукатурки – 14 діб). Всередині будівель – по
мінеральних (зокрема гіпсові штукатурки та плити та ін.) основах.
Фарба застосовується також для поновлення естетичних властивостей декоративних штукатурок, раніше пофарбованих поверхонь, а також у системах теплоізоляції. Ефективна при реставрації
пам’яток старовини по реставраційних штукатурках.
Поверхні, пофарбовані Ceresit СТ 48, можна мити з використанням розпилювача під невисоким тиском.
Темні кольори використовуються на невеликих поверхнях, наприклад, на окремих архітектурних деталях.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
модифіковані силіконові та акрилові смоли
з наповнювачами і пігментами
Густина:
1,45 кг/дм3
Температура основи
при застосуванні:
від +5°С до +30°С
Стійкість до опадів:
через 3 години
Коефіцієнт водопоглинання
обробленої поверхні:
не більше 0,05 кг/м2•год0,5
Стійкість до змивання
та стирання:
не менше 5000 циклів (DIN 53778)
клас 1 (ISO EH 11998)
Витрата:
прибл. 0,3 л/м2
при подвійному нанесенні

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Силікатна фарба Ceresit СТ 54 призначена для фарбування бетонних, цегляних, поштукатурених основ, а також раніше пофарбованих силікатними фарбами мінеральних
основ будівельних конструкцій, поверхонь, обклеєних спеціальними шпалерами або з облицюванням з неглазурованої кераміки. Застосовується при реконструкції фасадів історичних архітектурних пам’ятників, улаштуванні систем скріпленої теплоізоляції будівель та споруд. Можливе
використання для фарбування декоративних цементнополімерних штукатурок і шпаклівок груп СТ. Не застосовувати на гіпсових та полімерних основах без спеціальної підготовки поверхні.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
водний розчин силікатів з пігментами,
гідрофобними та ін. домішками
Густина дисперсії:
1,4 кг/дм3
Температура основи
при застосуванні:
від +5°С до +30°С
Коефіцієнт водопоглинання
обробленої поверхні:
не більше 0,1 кг/м2•год0,5
Стійкість до змивання
та стирання:
не менше 2000 циклів (DIN 53778 ч.2)
клас 2 (ISO EH 11998)
Витрата:
від 0,1 до 0,4 л/м2
при однократному нанесенні
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Інтер’єрні фарби
Кольори для всієї оселі
Колір має сильний, позасвідомий вплив на людину.
Він здатен формувати настрій майже з такою ж неминучістю, як музика. Тому при виборі відтінку потрібно враховувати хоча б найбазовіші характеристики різних кольорів. Зроби інтер’єр своєї мрії! Обери один з 350 відтінків кольорів за системою NCS.
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Ceresit СТ 50

Ceresit СТ 51

Інтер’єрна акрилова фарба
БІЛОСНІЖНА

Інтер’єрна акрилова фарба
СУПЕР

Водно-дисперсійна фарба для внутрішніх робіт.
Ceresit CT 50 тонується в 350 відтінків за системою кольорів NCS.

Водно-дисперсійна, стійка до миття фарба для внутрішніх робіт
(DIN EN ISO 13300 клас 3).
Ceresit CT 51 тонується в 350 відтінків за системою кольорів NCS.

ВЛАСТИВОСТІ
• білосніжна матова
• стійка до вологого протирання
• паропроникна
• хороша покривність
• для стін та стель

ВЛАСТИВОСТІ
• стійка до миття та стирання
(2000 циклів на стирання)
• матова
• високий ступінь білизни
• відмінна покривність
• вологостійка
• паропроникна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Акрилова біла фарба Ceresit СТ 50 призначена для обробки поверхонь будівельних конструкцій і елементів усередині будівель
по мінеральних основах (бетон, цегла, цементно-піщані штукатурки, гіпсові штукатурки і плити тощо) і органічних основах (шпалери, полістирольні плити, фанера, деревностружкові і деревноволокнисті плити) в приміщеннях з нормальним експлуатаційним
навантаженням. Можливе багатократне ремонтне перефарбовування без видалення попереднього шару. Не застосовувати
для фарбування підлоги.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Акрилова фарба Ceresit СТ 51 призначена для фарбування поверхонь будівельних конструкцій та елементів всередині будівель
по мінеральних основах (бетон, цегла, цементно-піщані штукатурки, гіпсові штукатурки і плити тощо) і органічних основах
(шпалери, полістирольні плити, фанера, деревостружкові та деревоволокнисті плити) у приміщеннях з нормальним експлуатаційним навантаженням. Допускає миття з використанням побутових
миючих засобів. Можливе багатократне ремонтне перефарбування без видалення попереднього шару. Не застосовувати для
фарбування підлоги.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
водна дисперсія акрилової
смоли з мінеральними
наповнювачами і пігментами
Колір:
білий
Густина:
близько 1,5 кг/л
Температура основи
при застосуванні:
від +5°С до +30°С
Витрата:
від 0,15 до 0,2 л/м2
при одношаровому нанесенні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
водна дисперсія акрилової
смоли з мінеральними
наповнювачами та пігментами
Колір:
білий (матовий)
Густина:
близько 1,5 кг/дм3
Температура основи
при застосуванні:
від + 5°С до + 30°С
Нанесення наступного шару: через 4 години
Витрата:
від 0,15 до 0,2 л/м2
при одноодношаровому нанесенні
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Ceresit СТ 52

Ceresit СТ 53

Інтер’єрна акрилова фарба
ПРЕМІУМ

Інтер’єрна акрилова фарба
CТРУКТУРНА

Водно-дисперсійна стійка до миття та вологого стирання фарба
для внутрішніх робіт (DIN EN ISO 13300 клас 1).
Ceresit CT 52 тонується в 350 відтінків за системою кольорів NCS.

Для обробки поверхонь стін і стель усередині будівель.
Ceresit CT 53 тонується в 350 відтінків за системою кольорів NCS.

ВЛАСТИВОСТІ
• суперстійка до миття та стирання
(5000 циклів на стирання)
• напівматова
• найвища покривність
• паропроникна
• для вологих приміщень
• запобігає появі грибка та плісняви

ВЛАСТИВОСТІ
• виразна структура
• відмінна покривність
• стійка до миття та стирання
• паропроникна
• готова до застосування

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Акрилова фарба Преміум Ceresit СТ 52 призначена для фарбування поверхонь будівельних конструкцій та елементів всередині
будівель по мінеральних основах (бетон, цегла, цементно-піщані
штукатурки, гіпсові штукатурки та плити та ін.) і органічних основах (шпалери, полістирольні плити, фанера, деревостружкові та
деревоволокнисті плити), що несуть високе експлуатаційне навантаження та потребують частого миття з використанням побутових миючих і дезінфікуючих засобів. Може використовуватися у приміщеннях із підвищеною вологістю. Не застосовувати для
фарбування підлоги.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Структурна акрилова фарба Ceresit СТ 53 призначена для обробки поверхонь стін і стель усередині будівель. Фарба наноситься як по мінеральних (зокрема, гіпсові штукатурки і плити тощо), так і по органічних основах (шпалери, полістирольні плити,
фанера, деревностружкові і деревноволокнисті плити). Застосовується також по раніше пофарбованих поверхнях.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
водна дисперсія акрилової
смоли з мінеральними
наповнювачами та пігментами
Колір:
білий (матовий)
Густина:
близько 1,4 кг/дм3
Температура основи
при застосуванні:
від +5°С до +35°С
Нанесення наступного шару: через 4 години
Витрата:
від 0,15 до 0,2 л/м2
при одношаровому нанесенні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:
водна дисперсія
стирол-акрилової смоли
з мінеральними наповнювачами
і пігментами
Густина:
близько 1,5 кг/л
Температура основи
при застосуванні:
від +5°С до +35°С
Витрата:
близько 0,5 л/м2
при однократному нанесенні
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Адреси розташування Центрів тонування
1

Біла Церква

бульв. 1-го Травня, 13

5-29-38,
5-24-02

45

Київ

вул. Автопаркова, 7

492-04-04

46

Київ

вул. Кіквідзе, 36

285-08-03

2

Біла Церква

вул. Таращанська, 150а

33-99-41

47

Київ

вул. Будіндустрії, 6

537-33-81

48

Київ

вул. Червоноткатська, 61

501-94-82

49

Київ

вул. Лепсе, 8

408-82-88

3

Біла Церква

вул. П. Запорожця, 24

5-86-12,
39-26-41

4

Білогородка

вул. Леніна, 125

451-56-87

50

Київ

вул. Микитенка, 9б

542-15-75

5

Бердичів

вул. Ватутіна, 14

6-30-29

51

Київ

вул. Федорова, 32

502-83-76

6

Бориспіль

вул. Горбатюка, 2

391-19-30

52

Київ

просп. Перемоги, 67

422-22-66

7

Буча

Нове шосе, 48

393-76-13

53

Київ

провул. Карельський, 5

559-93-06

8

Вінниця

Перший кілометр
Хмельницького шосе

55-20-51

54

Київ

вул. Велика Кільцева, 4
(територія з-ду Електромаш)

503-78-08

9

Вінниця

Перший кілометр
Хмельницького шосе

55-20-55

55

Київ

вул. Паладіна, 32, офіс 418

561-61-11

56

Київ

вул. Братиславска, 11

561-27-51

10

Вінниця

вул. Театральна, 20

61-42-94

57

Київ

вул. Віскозна, 4

585-76-63

11

Вінниця

вул. Київська, 34

55-02-05

58

Київ

просп. Григоренка, 40

594-51-45

12

Дніпродзержинськ

вул. Медична, 2б

0569-55-07-47

59

Київ

Кільцева дорога, 1б

206-26-03

13

Дніпропетровськ

вул. Янгеля, 40

790-40-22

60

Київ

вул. Берковецька, 6в

206-26-06

14

Дніпропетровськ

вул. Берегова, 164а

32-33-41

61

Київ

Харківське шосе, 168

562-67-05

15

Дніпропетровськ

вул. Робоча, 23в

32-47-19

62

Київ

вул. Бальзака, 65/1

206-37-77

16

Дніпропетровськ

вул. Робоча, 23в

32-47-19

63

Київ

вул. Нововокзальна, 21

536-14-56

17

Дніпропетровськ

вул. Стартова, 9а

790-25-35

64

Київ

вул. Сім'ї Сосніних, 7

537-27-74

18

Донецьк

вул. Куйбишева, 140г

387-44-67

65

Київ

вул. В. Хвойки, 21

586-49-02

19

Донецьк

вул. Батищева, 2а (26)

341-15-89

66

Київ

просп. Московський, 9а

501-54-53

20

Донецьк

вул. 250-ліття Донбасу, 78

21-56-80

67

Київ

вул. Скляренка, 5

456-89-17

21

Донецьк

вул. Складова, 5

345-16-68

68

Київ

вул. Гарматна, 7

456-89-11

22

Дрогобич

вул. В. Великого, 62

5-06-46

69

Київ, смт Чабани

Одеське шосе, 8

247-47-47

23

Євпаторія

вул. Будівельників, 2а

4-13-50

24

Житомир

вул. Ватутіна, 75

55-21-80

70

Київ, с. Петропавлівська Борщагівка

вул. Кришталева, 6

561-24-10

25

Житомир

вул. Вокзальна, 23а

22-17-22

71

Кіровоград

вул. Пацаєва, 23

27-26-30

26

Житомир

вул. Вітрука, 9б

22-46-75

72

Кіровоград

вул. Радимцева, 83

43-59-29

27

Запоріжжя

вул. Залізнодорожня, 3

720-37-67

73

Ковель

вул. Грушевського, 101

5-23-74

28

Запоріжжя

вул. Перемоги, 61

212-85-06

74

Кременчук

вул. Київська, 66г

79-29-00

Кременчук

Київське шосе, 66г

79-29-05

29

Запоріжжя

вул. Північне шосе, 30

222-73-03

75

30

Запоріжжя

вул. Нікопольське шосе, 1в

228-23-20

75

Кременчук

вул. Пролетарська, 66/1

79-18-19

31

Івано-Франківськ

вул. О. Кобилянської, 56

24-05-85

77

Кривий Ріг

вул. Отто Бразовського, 85/6

404-82-95

32

Івано-Франківськ

вул. Коновальця, 264г

71-02-39

78

Кривий Ріг

вул. Бикова, 33

28-70-98

33

Івано-Франківськ

вул. Коновальця, 264г

52-25-55

79

Луганськ

вул. Магістральна, 1в

34-74-44

34

Івано-Франківськ

вул. Дудаєва, 24а

71-02-40

80

Луганськ

вул. Луганської правди, 149б

35-32-00

35

Івано-Франківськ

вул. Івасюка, 17

55-70-90

81

Луганськ

вул. Об'їзна дорога, 7г

34-35-33

36

Ізмаїл

вул. Некрасова, 2а

5-79-25

82

Луганськ

вул. Ліньова, 120

50-74-77

37

Ірпінь

вул. Центральна, 125

67-038

83

Луцьк

вул. Тухачевського, 23б

78-39-38

38

Іршава

вул. Шевченка, 84

2-23-80

84

Луцьк

вул. Рівненська, 76а

78-14-56

85

Луцьк

вул. Шевченка, 13б

28-14-24

86

Львів

вул. Шевченка, 70б

233-11-41

87

Львів

вул. Пасічна, 135, офіс 404

240-49-06
244-00-29

39

Кам'янецьПодільський

вул. Соборна, 12

9-13-90

40

Кам'янецьПодільський

вул. Першотравнева, 11а

93-27-37

88

Львів

вул. Городоцька, 357

41

Київ

вул. Новопирогівска, 21

252-70-70

89

Львів

вул. Городоцька, 357

244-00-29

42

Київ

вул. Булаховського, 2/1 (відділ С) 490-63-82

90

Львів

вул. Гетьмана Мазепи, 26

252-02-84

43

Київ

вул. Здолбунівська, 7

495-10-10

91

Львів

вул. Городоцька, 302

295-67-67

44

Київ

вул. Деревообробна, 10

559-03-93

92

Львів

вул. Щирецька, 7

242-21-62

23

Адреси розташування Центрів тонування
93

Макіївка

вул. 250-ліття Донбасу, 76

210-01-50

134

Тернопіль

вул. Бродівська, 44

25-48-56

94

Маріуполь

вул. Купріна, 2

59-57-95

135

Тернопіль

вул. Текстильна, 30а

52-02-20

95

Маріуполь

вул. Енгельса, 54

53-04-43

136

Тернопіль

вул. Текстильна 30а

22-02-08

96

Маріуполь

вул. Матросова, 7а

41-18-11

137

Тернопіль

вул. Поліська, 7

47-62-00

97

Мукачево

вул. Ерделі, 36

3-15-73

138

Трускавець

вул. Мазепи, 42/1

5-06-47

98

Нижня Апша

вул. Невського, 25

067-295-67-21

139

Тячів

вул. Гагаріна, 5

097-588-56-51

99

Миколаїв

вул. Космонавтів, 81/1

58-15-68

140

Ужгород

вул. Болгарська, 5

66-03-24

100

Миколаїв

просп. Жовтневий, 234в

76-60-70

141

Ужгород

вул. Болгарська, 5

66-06-50

101

Миколаїв

вул. Героїв Сталінграду, 9

76-91-50

142

Ужгород

вул. Бабяка, 7/1

65-55-10

143

Ужгород

вул. Бабяка, 4

42-41-50

102

НовоградВолинський

вул. Войкова, 31а

3-60-60

144

Умань

вул. Дере'вянка, 7а

2-31-53

103

Одеса

вул. Новомоскоська дорога, 23

33-97-74

145

Феодосія

Керченське шосе, 4д

5-70-70

104

Одеса

вул. Генерала Цветаєва, 3/5

777-58-59

146

Харків

вул. Павлівська, 5

716-19-19

105

Одеса

вул. Промислова, 39

734-35-33

147

Харків

вул. Клочковська, 119а

760-70-70

106

Одеса

вул. Торгова, 26 (новий ринок)

39-42-44

148

Харків

вул. 50-ліття СРСР, 2/2

761-70-70

107

Одеса

вул. Ленінградське шосе, 8/2

734-20-70

149

Харків

просп. Московський, 118

771-65-65

108

Одеса

с. Фонтанка, вул. Рів'єрська, 1

734-82-52

150

Харків

вул. Котлова, 67а

720-20-74

109

Одеса

вул. Маршала Жукова, 99

750-84-30

151

Харків

просп. Героїв Праці, 9

728-08-90

110

Одеса

Овідіопольська дорога, 1

750-84-50

152

Харків

просп. Московський, 131б

762-64-54

111

Полтава

вул. М. Бірюзова, 51

61-00-60

153

Харків

вул. Нетеченська, 25

752-20-20

112

Полтава

вул. Заводська, 10

67-72-93

154

Херсон

Миколаївське шосе, 23

43-59-29

113

Полтава

Київське шосе, 41

51-91-70

155

Херсон

вул. Нафтовиків, 5

43-61-72

114

Полтава

вул. Половка, 66б

50-01-11

156

Херсон

вул. Нафтовиків, 23

41-47-80

115

Полтава

Київське шосе, 41

51-91-71

157

Хмельницький

вул. Кооперативна, 1

72-00-88

116

Прилуки

вул. Київська, 140

3-52-91

158

Хмельницький

вул. Каменецька, 122

72-58-88

117

Прилуки

вул. Миколаївська, 117

3-29-12

159

Хмельницький

вул. Свободи, 1а

71-55-20

118

Рівне

вул. Курчатова, 62

60-87-99

160

Хмельницький

вул. Толбухіна, 2/4

70-49-70

119

Рівне

вул. М. Старицького, 40а

46-77-80

161

Хмельницький

вул. Зарічанська, 11/4

78-47-67

120

Рівне

вул. Київська, 98

64-24-33

162

Черкаси

вул. Енгельса, 50

32-24-51

121

Рівне

вул. Макарова, 17

46-02-70

163

Черкаси

вул. Ільїна, 19

45-23-07

122

Севастополь

Камишовське шосе, 1б

45-45-11

164

Черкаси

вул. Смілянська, 164

63-28-65

123

Севастополь

вул. Токарєва, 62

40-38-11

165

Черкаси

вул. Смілянська, 163

55-28-42

124

Севастополь

вул. Вакуленчука, 29

40-40-14

166

Черкаси

вул. Смілянська, 163/1

65-40-28

125

Севастополь

вул. Генерала Мельникова, 150

47-76-42

126

Сімферополь

вул. Об'їзна дорога, 4

24-80-98

167

Черкаси

вул. 30 років Перемоги,
3 кільце

33-92-88

127

Сімферополь

просп. Перемоги, 257

51-39-61

168

Чернігів

вул. Проектна, 1

65-30-54

169

Чернігів

вул. Старобілоруська, 77

62-54-67

170

Чернівці

провул. Складський, 7а

24-08-12

171

Чернівці

вул. Миколаївска, 40

58-43-43

172

Чернівці

вул. Заводська, 18

58-62-30

173

Чернівці

вул. Заводська, 18

58-62-33

174

Чернівці

вул. Хотинська, 10а

58-62-60

175

Ялта

вул. Об'їзна дорога, 6

27-36-98,
27-36-79

128

Сімферополь

вул. Глінки, 64

51-40-46,
51-40-47

129

Сімферополь

просп. Перемоги, 269

24-81-36

130

Сімферополь

Об'їзна дорога
Євпаторія-Ялта, 20

79-01-00

131

Суми

вул. Пролетарська, 9

65-22-95

132

Суми

вул. Тополянська, 28а

77-34-20

133

Суми

просп. Курський, 18а

24-13-56
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Завітайте на http://www.ceresit.ua/paints-facades
та ознайомтесь з розділом «Підберіть свій колір для фасаду».
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