
CE 44
Vodotesná, chemicky odolná 
škárovacia hmota 

Dvojzložková, cementovo-epoxidová škárovacia hmota 
na škárovanie veľmi zaťažených obkladov a dlažieb 
na škáry šírky od 2 do 12 mm

u  vodotesná a mrazuvzdorná
u  zvýšená odolnosť proti chemikáliám
u  ľahké spracovanie
u  neobsahuje rozpúšťadlá
u  pre interiér aj exteriér

Škárovacia hmota Ceresit CE 44 je určená na škárovanie ob-
kladov a dlažieb z glazovanej aj neglazovanej keramiky, ne-
obsahujúcej póry, na stenách aj podlahách, tam kde je
vyžadovaná vodotesnosť alebo chemická odolnosť škár. To
umožňuje použitie škárovacej hmoty na miestach dlhodobo
vystavených pôsobeniu vody, vysokej záťaži a chemickým lát-
kam. Môže byť použitá v interiéri aj exteriéri. Škárovacia
hmota CE 44 spĺňa požiadavky normy STN EN 13888:2009 
– triedy CG2 WA (špeciálna cementová škárovacia malta 
s dopĺňajúcimi vlastnosťami, zníženou nasiakavosťou vodou
a vysokou odolnosťou proti obrusovaniu).

Škáry a okraje obkladov očistite od zvyškov lepidiel. Škárujte
vo chvíli, kedy je materiál lepiaci obklad dostatočne vyschnutý
a vytvrdnutý. Presvedčte sa, či škárovacia hmota CE 44 trvalo
nepoškodzuje povrch obkladov.

Obe zložky škárovacej hmoty Ceresit CE 44 dajte do jednej
nádoby tak, že do práškovej zložky A pridáte zložku B
(tvrdidlo) a miešajte pomocou nízkootáčkového miešadla,
pokým nezískate jednofarebnú, jednoliatu hmotu bez hrudiek.
Ak je potrebné, pridajte malé množstvo vody (max. 100 ml
vody na10 kg CE 44) a znovu premiešajte. Škárovaciu hmotu
zatrite špeciálnym hladidlom z tvrdej gumy do škár medzi ob-
kladmi tak, aby škáry boli úplne zaplnené, prebytočný mate-
riál z povrchu obkladov okamžite stiahnite. Po nanesení
škárovacej hmoty, najdlhšie však po 30 minútach, odstráňte
prebytočný materiál vlhkou, často vymývanou špeciálnou hru-
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bou hubkou. Povlak vytvorený na povrchu obkladov nechajte
ľahko zaschnúť a umyte vlhkou mäkkou špongiou, prípadne
odstráňte na nasledujúci deň navlhčenou handrou s pridaním
rozpúšťadla. Zaškárované plochy je možné zaťažiť po 24 ho-
dinách. Škára dosahuje plnú chemickú odolnosť po 28 dňoch
od aplikácie. Čerstvé zvyšky škárovacej hmoty je možné od-
strániť teplou vodou pomocou kefy, vytvrdnutý materiál je
možné odstrániť iba mechanicky.

Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote vzduchu aj
podkladu od +10 °C do +25 °C. Všetky údaje boli stanovené
pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. Pri iných
klimatických podmienkach počítajte so skrátením, prípadne
predĺžením doby vytvrdnutia a vyschnutia materiálu. Po vyt -
vrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené
obcou na ukladanie odpadu. CE 44 obsahuje epoxidovú ži-
vicu a cement a pri zmiešaní s vodou reaguje alkalicky.
Chráňte si pokožku a oči. V miestnosti zaistite vetranie.
Prvá pomoc: Pri zasiahnutí očí ich dôkladne vypláchnite väč-
ším množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Zasiahnutú
pokožku umyte vodou a mydlom, ošetrite vhodným regenerač-
ným krémom. Bližšie informácie o produkte nájdete v jeho
karte bezpečnostných údajov.
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Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na pale-
tách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených
obaloch. Chráňte pred mrazom!

Plastová nádoba 10 kg obsahujúca obe zložky.

BALENIE

SKLADOVANIE
Báza: zmes cementov s epoxidovou živicou

a minerálnymi plnivami
Farba: šedá
Hustota čerstvej malty: cca 1,9 kg/dm3

Pomer miešania: 6 váhových dielov zložky A
na 1 váhový diel zložky B

Teplota spracovania: od +10 °C do +25 °C
Doba spracovania: do 45 min.
Pochôdzna po: 6 hod.
Možnosť zaťaženia: po 24 hod.
Chemická odolnosť: po 28 dňoch v zhode 

s tabuľkou chemických odolností 
produktov Ceresit

Tepelná odolnosť:
- v suchom prostredí: od -20 °C do +100 °C
- v mokrom prostredí: od -20 °C do + 40 °C
Odolnosť proti oderu: ≤ 1000 mm3

Pevnosť v ťahu pri ohybe:
- po suchom uložení: ≥ 2,5 MPa
- po cykloch zmrazovania –
rozmrazovania: ≥ 2,5 MPa
Pevnosť v tlaku:
- po suchom uložení: ≥ 15 MPa
- po cykloch zmrazovania –
rozmrazovania: ≥ 15 MPa
Zmrašťovanie: ≤ 3 mm/m
Nasiakavosť:
- vo vode po 30 min.: ≤ 2 g
- vo vode po 240 min.: ≤ 5 g
Orientačná spotreba pre typizované hrúbky obkladov a dlažieb:

Rozmer Hrúbka Šírka škár Spotreba CE 44
obkladov (cm) obkladov (mm) (mm) [kg/m2]

5x 5 5 4 cca 1,6
10 x 10 8 4 cca 1,2
15 x15 6 6 cca 1,0
10 x 20 6 6 cca 1,1
10 x 20 10 8 cca 2,3
20 x 20 10 8 cca 1,6
30 x 30 10 10 cca 1,3

Výrobok zodpovedá norme STN EN 13888:2009: triedy CG2 WA.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Distributér: 
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
www.ceresit.sk

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností.
Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používa -
ných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné
odpo rú ča nie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok od po -
rú čame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú
konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr
uverejnené infor má cie svoju platnosť.


