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Nechte se inspirovat odstíny 
Col urs of Nature

Objevte úžasné odstíny omítek  
a nátěrů pro Váš dům

Barevná paleta odstínů Colours of Nature Vám umožňuje získat fasádu v barvách přírody.
Nechte se inspirovat krásnými odstíny vody (WATER), písku (SAND), země (EARTH)  

nebo lesa (FOREST) a vyberte si ideální barvu pro Váš vysněný dům.
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Vážení čtenáři,

jedno německé přísloví říká, že změnit se a zlepšit 
se jsou dvě různé věci. Zdánlivá banalita, ale 
v dnešním světě, oslavujícím změny a pletoucím 
si změny se zlepšením, je to poměrně užitečná 
pomůcka k zachování chladné hlavy. I my 
v naši Divizi lepidel se snažíme tyto dva pojmy 
rozlišovat. Také proto je nové vydání Pro Profi 
magazínu tradiční v tom, jak vypadá a jaké rubriky 
obsahuje, lepší a atraktivnější jsou však výrobky 
a služby, kterém v něm Vám i našim partnerům 
představujeme.

Dobře to ilustrují například inovované odstíny Colours of Nature, které nabízí nová 
barevná řešení a vysokou odolnost proti UV záření. Fasádní systémy Ceresit mají 
vůbec v letošním vydání našeho časopisu velký prostor. Kromě již zmíněných barev 
inspirovaných přírodou se můžete podívat do několika míchacích center v České 
republice i na Slovensku a dozvědět se, co vlastně zákazníci preferují, jaké jsou dnešní 
trendy nebo jaké naše výrobky majitele a provozovatele míchacích center zajímají. 
Nechybí ani zajímavá reference: tentokrát je to fasáda rekonstruovaného penzionu na 
Valašsku, na které se perfektně uplatnily designové omítky Ceresit Visage. Ani tady však 
nabídka našich fasádních systémů nekončí, naopak – mozaiková omítka Ceresit CT 77 
Mosaics of the World® vám představí své vlastnosti i možnosti barevného řešení. 

Ve druhé půlce časopisu představujeme výrobky a řešení, která zajímají zákazníky, 
jimž přirostly k srdci podlahové systémy Thomsit nebo stavební chemie Ceresit. 
Dozvíte se, že u stěrky Thomsit DA se zvýšila pevnostní třída a že lepidlo Thomsit 
UK 400 s novou recepturou plní emisní normu EC1 Plus. Novinkou v nabídce je 
nová PU pěna Ceresit TS 70 MEGA, superrychlý sanitární silikon Ceresit CS 125 
Express či obnovovač silikonu Ceresit RE-NEW. Seznámíte se i s lepidlem-silákem, 
Pattex ONE FOR ALL je vůbec nejsilnějším montážním lepidlem z řady Pattex. 
Připomínáme i novinku z loňského podzimu – interiérové finální sádrové stěrky Ceresit, 
které díky perfektně hladkým stěnám přesvědčí každého. Realizace s použitím 
oblíbené a loni inovované spárovací hmoty Ceresit CE 40 přiblíží, jak italský mramor 
spolu se stavební chemií Ceresit obnoví na podlahách zámku ve Starém Hobzí krásu 
monumentální barokní stavby. Trojici realizací uzavírá značka Thomsit a podlahy 
„baby friendly“ hotelu Aurum v Krkonoších. 

V závěru připomeneme cyklus odborných seminářů Rekonstrukce a sanace v praxi 
2016, podíváme se na čerstvé aktuality a upozorníme na profesionální aplikační videa 
s produkty Ceresit, která usnadňují přípravu povrchu podlah či stěn před pokládkou 
obkladů a dlažeb v koupelně.

Přeji příjemné chvíle s naším časopisem!

Váš Tomáš Hloušek

Obchodní ředitel AC TT CZ/SK
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O medaile v Rusku
Ceresit sponzorem Mistrovství světa v hokeji už poosmé

Text: Pavel Bárta, Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel

MS V HOKEJI

Nejnavštěvovanější, 
nejúžasnější, fantastický. 
Takový byl loňský světový 
šampionát v Praze. 
„Užili jsme si každou minutu 
téhle party,“ vykládal 
po vítězném finále spokojeně 
Kanaďan Sidney Crosby, 
který byl vedle Alexandra 
Ovečkina největší hvězdou 
turnaje. Velkolepý dojem 
z turnaje trochu snížil fakt, 
že Češi skončili těsně před 
stupni vítězů.

Čtvrtfinálovou bitvu s Finskem rozhodl dvěma 
góly Jaromír Jágr, v semifinále s Kanadou 
a souboji o třetí místo s Američany však mužstvo 
trenéra Vladimíra Růžičky nedalo ani branku. 
Letos se výkvět světového hokeje sejde po 
devíti letech na ruské půdě, s Moskvou se 
o pořadatelství podělí Petrohrad. A v českém 
týmu bude leccos jinak. 



6	 	 PRO PROFI MAGAZÍN

MS V HOKEJI

Český tým do boje o medaile povede letos trenér Vladimír Vůjtek, který 
předtím trénoval pět let tým Slovenska a na šampionátu 2012 v Helsinkách 
ho dovedl senzačně ke stříbrným medailím. Vůjtek působil také v ruské 
lize a velmi úspěšně. Že to na Rusy umí, předvedl i u národního mužstva, 
vicemistry světa s ním porazil pětkrát v řadě. Sérii ukončila porážka 2:4 
na ostravském ledě ve druhém utkání únorového dvojzápasu v rámci 
Euro Hockey Tour. „Pro nás to byla dobrá zkušenost. S Ruskem začínáme 
základní skupinu mistrovství světa, budou mít úplně jiné mužstvo. Každý 
takový zápas ale může naše mužstvo posunout,“ shrnul měření sil Vůjtek 
s připomenutím, že na šampionátu jeho svěřenci hned v prvním duelu 
narazí právě na tým pořadatelské země.

Co napověděly výkony hráčů? „Musíme vyhodnotit, kdo případně může 
na šampionát a s kým zase tolik počítat nemůžeme. Samozřejmě se to 
dělá těžko, protože nevíme, kolik hráčů nám přijede z NHL, jestli jich 
bude pět nebo deset. Tohle budeme vědět až čtrnáct dnů před turna-
jem. Takže si musíme připravit dvě a půl, tři pětky, které by pro mistrovst-
ví světa připadaly v úvahu,“ odpovídal Vladimír Vůjtek.

Smlouvu podepsal na rok, takže po šampionátu jeho mise opět skončí. 
Tým převezme dosavadní asistent u reprezentace a kouč pražské 
Sparty Josef Jandač, který byl v předstihu představen jako příští 
hlavní kouč a český celek povede už na sklonku léta při Světovém 
poháru. Až do konce mistrovství světa však bude vládcem střídačky 
Vladimír Vůjtek.

Na ruské půdě se mistrovství světa konalo poprvé v roce 
1957, letos se tam pořádá posedmé. Třikrát vybojoval zlato 

domácí tým, ovšem naposledy se mu to povedlo v roce 1986, tedy 
ještě pod křídly SSSR a v dobách téměř neporazitelné sovětské sborné 
vedené Viktorem Tichonovem. Naposledy – před devíti lety – skončili 
Rusové třetí, český tým tehdy vypadl ve čtvrtfinále právě s domácím 
výběrem. Ale na turnajích ve velké zemi se našim hokejistům jinak celkem 
dařilo. Jen dvakrát vyšli naprázdno, dvakrát získali bronz, jednou stříbro 
a v roce 2000 v Petrohradě se stali mistry světa. 
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CERESIT POOSMÉ SPONZOREM MS V LEDNÍM HOKEJI

Také letos je oficiálním sponzorem Mistrovství světa v ledním hokeji značka 
Ceresit. Fanoušci hokeje a lepidel Ceresit tak opět dostali šanci získat zajímavé 
odměny v prodejní akci na lepidla na obklady a dlažbu CM 12, CM 12 PLUS 
a CM 16. 
Prodejní akce v hokejovém duchu probíhala od 1. března do 15. května nebo do vydodání 
zásob a šlo při ní získat 60 tabletů nebo 180 sofshellových bund. Při koupi uvedených lepidel 
v období trvání akce získal zákazník při odběru 48 kusů softshellovou bundu a při odběru 
144 kusů tablet Acer. 
Pro příznivce hokeje je opět připraven hokejový webový portál www.ms-v-hokeji.cz věnovaný 
šampionátu. Návštěvník tady najde nejen informace o soutěži, výhercích a aktuální přehled 
sportovního dění (výsledky jednotlivých zápasů, herní plány apod.), ale i užitečné zprávy z místa 
konání. Nebudou chybět ani zajímavé ankety, kvízy a on-line hry. Kvalita pro profesionály

Nakupte Ceresit  
a získejte jednu z cen
Sbírejte body za nákup lepidel CM 12, CM 12 Plus 

či CM 16 a vyberte si jednu z cen.
Akce trvá od 1. 3. do 15. 5. 2016 nebo do vydodání zásob.

Více informací na www.ceresit.cz

Hokejová 

soutěž

180x
softshellová 
bunda 

60 x tablet
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I tentokrát mají Češi vysoké ambice. Ve skupině se kromě Ruska střetnou 
ještě s Lotyšskem, Švédskem, Norskem, Kazachstánem, Dánskem 
a Švýcarskem. Do čtvrtfinále postupují nejlepší čtyři celky, křížem se 
střetnou se čtveřicí ze druhé skupiny, kde hrají například mistři světa 
z Kanady, loni bronzoví Američané nebo protivníci z pražského čtvrtfinále 
– Finové. Vítězové se utkají se čtvrtým v pořadí, mužstva z druhého 
místa se třetím. 

Česká reprezentace se může pochlubit šesti zlatými medailemi z mist-
rovství světa (1996, 1999, 2000, 2001, 2005 a 2010), jednou stříbrnou 
(2006) a čtyřmi bronzovými (1993, 1997, 1998 a 2011). Někdejší 
československý tým vyhrál šampionát rovněž šestkrát, k tomu přidal 
tucet stříbrných a 16 bronzových. Nejdůležitějším datem bude tentokrát 
19. květen, kdy proběhnou čtvrtfinálová utkání. V nich se opět bude lá-
mat hrana mezi úspěchem a neúspěchem. Tudy vede na východní frontě 
jediná pěšinka na stupně vítězů. Pokud český tým mezi osmičku nejlepších 
postoupí a případně se prodere dál, chtělo by to po dvouletém půstu 
nasázet taky nějaké góly i v zápasech o medaile. 

KDO HRAJE
Skupina A (Moskva, Ledový palác)
Česko, Dánsko, Kazachstán, Lotyšsko,
Norsko, Rusko, Švédsko, Švýcarsko.

Skupina B (Petrohrad, Sportovní palác Jubilejnyj)
Bělorusko, Finsko, Francie, Kanada,
Maďarsko, Německo, Slovensko, USA.Ilu
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MS V HOKEJI

JAK SE HRAJE
Ve skupině jednou každý s každým, ze skupiny postupují nejlepší čtyři tý-
my do play-off. To se hraje vyřazovacím způsobem na jeden zápas. Tý-
my se střetnou podle pořadí 1A–4B, 2A–3B, 1B–4A, 2B–3A. Vítězové 
postupují do semifinále hraného rovněž na jeden zápas a z něj vze jdou 
finalisté a dva týmy, které se střetnou o bronz.

ZÁPASY ČESKÉHO TÝMU VE SKUPINĚ
 6. května (20.15) Česko–Rusko
 7. května (20.15) Česko–Lotyšsko
 9. května (20.15) Česko–Švédsko
 12. května (16.15) Česko–Norsko
 13. května (16.15) Česko–Kazachstán
 15. května (16.15) Česko–Dánsko
 17. května (12.15) Česko–Švýcarsko

TERMÍNY PLAY-OFF
 19. května čtvrtfinále
 21. května semifinále
 22. května o bronz, finále

ZAJÍMAVOSTI
• Oficiálním maskotem Mistrovství světa 2016 se stal pes Lajka. Vítězkou 

soutěže v návrhu maskota pro světový šampionát se stala Natalia 
Petuchovová ze Samary. Odměnou je jí 200 tisíc rublů (asi 95 ti-
síc korun). Sibiřský husky je jeden z nejoblíbenějších loveckých psů 
v Rusku. „Toto plemeno hrálo důležitou roli v historii naší země,“ na-
psali na oficiálních stránkách Ruské hokejové federace FHR. Pomá-
hali vojákům sovětské armády za Velké vlastenecké války, v roce 
1957 se sibiřský husky jménem Lajka stal prvním zvířetem vyslaným 
v kosmické lodi do vesmíru. 

CERESIT FANDÍ HOKEJI A BUDUJE POVĚDOMÍ O ZNAČCE MEZI SPOTŘEBITELI OD ROKU 2009
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Poprvé se kombinace sponzoringu Mistrovství světa v ledním 
hokeji, spotřebitelské soutěže a TV kampaně objevila v roce 
2009, kdy se hokejový šampionát konal ve Švýcarsku. O rok 
později pak byl spuštěn specializovaný portál, který se stal 
oblíbeným místem setkávání všech fanoušků ledního hokeje 
a který se v době konání šampionátu umisťoval na obou hlavních 
českých a slovenských vyhledávačích (Google a Seznam) 
na absolutní špičce. Velká a aktivní byla i fanouškovská 
skupina na Facebooku, která rok od roku rostla. Úspěšné byly 
i televizní kampaně se stavební chemií Ceresit – ať už TV spoty 
prezentující výhody spárovacích hmot a silikonů Ceresit nebo 
speciálních edicí lepidel na obklady a dlažby, které byly k vidění 
v reklamních předělech vysílaných v průběhu přímých přenosů 
hokejových zápasů.
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• V roce 1986 získali Rusové ještě pod hlavičkou SSSR naposledy 
zlato v domácím prostředí. Dalším pořadatelským týmem, jemuž se 
podařilo vybojovat titul mistrů světa v domácím prostředí, byli v roce 
2013 Švédové. V době triumfu sovětské sborné došlo k havárii ja-
derné elektrárny v Černobylu. „Poslední zápas jsme hráli 28. dubna, 
k tragédii došlo dva dny před tím. Nic jsme netušili, o tom, že v SSSR 
došlo ke katastrofě, nám prozradil někdo ze Švédů a až pozdě večer 
vydala krátkou zprávu agentura TASS. Jinak nám o tom nikdo neřekl,“ 
vzpomínal bývalý skvělý útočník Igor Larionov, dvojnásobný olym-
pijský vítěz a čtyřikrát světový šampion. 

• Při loňském mistrovství světa v Praze a Ostravě padl nový divácký 
rekord: na 64 zápasů se přišlo podívat 741 690 fanoušků. Tur-
naj tak překonal jak absolutní rekord v počtu 640 044 diváků 
z předchozího šampionátu v běloruském Minsku, tak dosud maxi-
mální průměr na jedno utkání – 11 078 příznivců, který vytrval od 
MS v Moskvě 1979. 

PŘEHLED NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍCH 
MS V HISTORII
 1. Česká republika (2015) 741 690 diváků
 2. Bělorusko (2014) 640 044
 3. Česká republika (2004) 552 097
 4. Německo (2010) 548 788
 5. Finsko (1997) 526 172
 6. Kanada (2008) 477 040
 7. Finsko a Švédsko (2012) 451 054
 8. Finsko (2003) 449 193
 9. Švédsko a Finsko (2013) 427 818 
 10. Německo (2001) 407 000

MS S NEJVYŠŠÍ PRŮMĚRNOU 
NÁVŠTĚVNOSTÍ NA ZÁPAS
 1. Česká republika (2015) 11 589 diváků na zápas 
 2. Sovětský svaz (1979) 11 078
 3. Sovětský svaz (1973) 11 050 
 4. Československo (1985) 10 291 
 5. Finsko (1997) 10 119
 6. Bělorusko (2014) 10 001
 7. Česká republika (2004) 9 859
 8. Německo (2010) 9 799
 9. Švédsko (1989) 9 714
 10. Československo (1972) 9 519

Kvalita pro profesionály

SOUTĚŽ TRVÁ OD 1. 3. 2014 DO 25. 5. 2014.VÍCE NA WWW.FANDIMEHOKEJI.CZ
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Marketingové aktivity v průběhu hokejových 
šampionátů v letech 2009–2016 pomáhaly nejen 
budování samotné značky Ceresit, ale posilovaly 
také pozice obchodních partnerů a distributorů. Stačí 
například vzpomenout na poslední Mistrovství světa 
v roce 2015 u nás, jehož pořádání Mezinárodní 
federace ledního hokeje IIHF zhodnotila slovy 
„Česká republika byla senzačním hostitelem“. 
Obrovská návštěvnost – více než 740 tisíc diváků 
přímo na stadionech a miliony u televizních 
obrazovek v Evropě i za jejími hranicemi – posunula 
loňský turnaj na 1. místo v tabulkách počtu diváků 
celkem i v průměru na zápas (každý ze 64 zápasů 
vidělo průměrně 11 589 diváků).
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COLOURS OF NATURE 

Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel

Colours of Nature 
Barvy inspirované přírodou přicházejí na trh 
v nových odstínech

Hlavní barva: Colours of Nature Tenerife 3
Doplňková barva: Colours of Nature Arizona 6, Intense Amethyst Air
Dekorace: VISAGE CT 710 Nordic White, 
 VISAGE CT 60/0,5 mm Roman Brown + Somerset Stone
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Rozdělení do čtyř skupin a jejich jména WATER, SAND, EARTH 
a FOREST se nezmění. Zachován zůstal i koncept modrého, 
červeného, žlutého a zeleného prvku. Ty reprezentují jednotlivé 
skupiny barev a budou i nadále tvořit skládačku, která obsáhne 
nabídku 211 odstínů probarvování tenkovrstvých omítek a fasád-
ních nátěrů Ceresit. Klíčovou změnou je uvedení 48 nových, 
moderních barevných linií, které nahradí ty původní. V optima-
lizovaném portfoliu budou všechny odstíny spolehlivě odolá-
vat UV záření.

Odstíny Colours of Nature – barvy 
inspirované přírodou v podobě čtyř 
hlavních prvků přírody: vody, Země, 
písku a lesa – uvedla společnost 
Henkel na trh v roce 2009. Za tu dobu 
si u koncových zákazníků, architektů, 
realizačních firem i distributorů 
stavebních materiálů získaly výborné 
jméno. A aby si svou pověst i nadále 
udržely, přicházejí odstíny Colours 
of Nature letos v inovované podobě.



12	 	 PRO PROFI MAGAZÍN

COLOURS OF NATURE 

Nové odstíny reagují na trendy v designu a plně odpovídají požadavkům trhu na současné fasádní barvy. U všech tenkovrstvých omítek Ceresit 
kolorovaných odstíny Colours of Nature je samozřejmostí stálost barev a odolnost proti povětrnostním vlivům. 

Ceresit WATER
Modrý prvek, Ceresit WATER, symbolizuje vodu, 
moře a oceány a jejich svěžest a čistotu. Zákazník 
má na výběr 36 odstínů modré, od nejsvětlejších 
až po ty intenzivní.

Ceresit EARTH
Andaluská hněď či barvy jihoamerické pouštní oblasti 
Atacama jsou zastoupeny v největší skupině barevných 
odstínů Ceresit EARTH – Země. Tato linie reprezentuje lásku 
k přírodě, tradice a základní potřebu člověka žít v souladu 
s prostředím kolem nás. Barevné odstíny Ceresit EARTH jsou 
proto ideální volbou pro každého, kdo se chce i v místě, kde 
žije, cítit obklopen barvami Země. 
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Nové jsou nejen odstíny, upravený je také klíčový vizuál a logo Colours of Nature. A s inovovanou řadou přicházejí na trh také nové POS materiály 
včetně vzorníků se 48 novými barevnými skupinami. Během jarních měsíců se všechny změny projeví i v míchacích centrech Ceresit. 

Ceresit SAND
Písek karibského ostrova Barbados nebo vyprahlé pouště 
inspirovaly skupinu barevných odstínů Ceresit SAND. Ideální 
volba pro každého, kdo miluje teplo, přátelsky působící 
žlutou nebo přírodní odstíny hnědé barvy. 

Ceresit FOREST
Klid, harmonie a láska k přírodě; ve skupině odstínů 
Ceresit FOREST najdou zákazníci barvy tropických pralesů 
Bornea, hustě zalesněných hor amerického Oregonu 
a mnoha dalších krásných míst světa. Barevné odstíny 
Ceresit FOREST vytvoří z domu přirozenou součást přírody 
a stanou se zároveň výrazným prvkem místa, do kterého 
je zasazen.



14	 	 PRO PROFI MAGAZÍN

MÍCHACÍ CENTRA

Text: Jana Komárková | Foto: archiv firem

Společnost Henkel připravila pro nadcházející sezonu novou škálu barev inspirovaných 
přírodou – COLOURS of NATURE. Ty obohacují nabídku sítě míchacích center Ceresit 
od jarních měsíců a umožňují prodejcům ještě lépe uspokojovat zájem o atraktivní barevné 
odstíny. Na to, co vlastně zákazníci preferují, co je dnešním trendem i jaké materiály z nabídky 
společnosti Henkel je zajímají, jsme se zeptali několika zástupců míchacích center v Čechách 
i na Slovensku.

Míchací centra Ceresit
COLOURS of NATURE – nová barevná paleta
pro nadcházející sezonu

ZEPTALI JSME SE

1. Na které produkty 
společnosti Henkel 
se orientujete, co vše 
máte z jejich sortimentu 
v nabídce?

2. Kdy jste otevřeli míchací 
centrum a jak na to zákazníci 
reagovali? Co pozitivního jim 
to přineslo?

3. Jaký je naopak jeho 
 přínos pro vaši firmu?

4. Jednou z novinek sortimentu 
je rozšíření barevné řady 
Colours of Nature. 

 Už máte nějakou odezvu 
zákazníků na tuto novou 
řadu? Co je podle vás 
současný trend v barevnosti 
fasád a co zákazníci nejvíc 
poptávají?
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Ing. Igor Ševela, ředitel, Centrostav Jihlava
1. V naší prodejně držíme trvale skladem spárovací hmoty CE 40 Silica 

Active téměř ve všech odstínech, k tomu silikony CS 25, penetrace, che-
moprény a další produkty společnosti Henkel. Před sezonou a během 
sezony pak silikonové omítkové hmoty CT 74, mozaikové omítky, fasád-
ní barvy, penetrace dle požadavků zákazníků.

 Lepidla většinou bereme podle požadavků našich zákazníků. Kromě 
CT 121, které úspěšně prodáváme již mnoho let a během roku prodáme 
dva až tři kamiony, je to hlavně CT 80 na zateplovací systémy, které 
rovněž držíme trvale skladem. Dobře se také prodávají montážní pěny. 

2. Míchací centrum máme už dlouho, na den přesně si to nepamatuji, ale 
bude to už deset let. Zákazníci si pochvalují hlavně rychlost a pružnost 
dodávek a nejvíce oceňují možnost domíchání chybějících kyblíků, když 
se dostanou do časové tísně. A to je asi to pozitivní, když pomůžeme 
zákazníkovi ve chvíli, kdy má problém.

3. Přínosem míchacího centra je hlavně servis pro zákazníky, kteří pak až 
tak nehledí na cenu a vrací se i pro další materiály. Snažíme se pro ně 
vytvořit takové stabilní místo pro nákupy toho, co potřebují, s perfekt-
ním servisem, s dodáním v ten správný čas na místo určení, správnými 
informacemi a dostatečnými skladovými zásobami.

4. Poptávky po nové barevné řadě se promítnou vždy až za delší ob-
dobí. Až se najde někdo, kdo to vyzkouší, a ostatní budou chtít něco 
podobného. 

 Trend v barevnosti fasád? Asi to nejde jednoznačně říci. Každý si vy-
bírá podle toho, co mu vyhovuje, co mu ladí k okolí… a většinou je to 
záležitost žen, které mají cit, a výslednou podobu nové fasády určují 
často právě ony.
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MÍCHACÍ CENTRA

Roman Studený, jednatel společnosti, 
Zofi fasády s.r.o., Olomouc
1. Naše firma se specializuje na kontaktní zateplování staveb, tudíž 

převážnou část obratu v produktech Ceresit tvoří lepidla CT 80, 
CT 85, silikonová omítka CT 74, penetrace pod omítku CT 16, pěna 
CT 84 a další fasádní materiály. Zabýváme se i prodejem stavební 
chemie Ceresit, která tvoří asi 25 % z obratu. 

2. S produkty Ceresit pracujeme a obchodujeme již sedm let, míchací 
centrum jsme otevřeli v nových obchodních prostorech naší firmy 
v Olomouci 1. 3. 2015. Míchací centrum nám zlepšilo servis pro 
naše zákazníky a realizační středisko naší firmy. Omítky mícháme na 
počkání a zákazníci pozitivně vnímají i možnosti výroby barevných 
vzorků, které jim i natahujeme na vzorovací desky. 

3. Pro nás je důležitá hlavně rychlost dodání probarvených omítek 
a barev pro naše zákazníky. Naše fasádní centrum s prodejnou tak 
nabízí úplné služby a servis. Míchárna se tak stala jeho nezbytnou 
součástí.

 V Olomouci jsme jedinou firmou, která omítky Ceresit míchá na počkání, 
máme tak jistě co zákazníkům nabídnout. Rozvoz omítek Ceresit a dalších 
materiálů zajišťujeme po Olomouci a jejím blízkém okolí zdarma.

4. Odezva je dobrá a většina zákazníků vnímá barevnou řadu 
Colours of Nature pozitivně. Někteří zase hledají sytější a zářivější 
odstíny. Jelikož naše firma hodně realizuje zateplení fasád od pro-
jektu až po finální provedení a děláme hodně vizualizací fasád, 
víme, že je poslední tři roky trendem bílá, světle šedá a kombinace 
červené s šedou. Na pozadí jsou žluté, oranžové. Dosti žádané 
jsou odstíny zelené Ceylon 2-5. Ale stále platí, že co zákazník, to 
jiný vkus, a nedá se to jednoznačně říci. Oproti letům 2000–2010 
mají lidé dnes jistě modernější vkus a vybírají světlejší odstíny omítek 
a barev.
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Mgr. Martin Odstrčil, jednatel společnosti, VPS CZ s.r.o., Hradec Králové  
1. Orientujeme se na dodávky kontaktních zateplovacích systémů, provozujeme míchací 

centra na dvou pobočkách naší společnosti. V naší nabídce je kompletní sortiment 
společnosti Henkel. Standardní materiál je veden skladem, ostatní je na objednání. 
Díky dobré logistice společnosti Henkel netrvá dodávka většinou déle než tři dny. 

2. Míchací centra jsme otevřeli v roce 2014. Reakce byla pozitivní hlavně díky zrychlení 
dodávek namíchaných směsí. Obtížnější je prosazování nových výrobků, vyžaduje to 
úzkou spolupráci s výrobcem.

3. Obecně nám spolupráce se společností Henkel přináší stále zajímavé inovace, díky 
míchacím centrům můžeme rychle uspokojovat požadavky zákazníků, výborná je 
i spolupráce v marketingu, servisu.

4. Odezvu na novou řadu zatím neregistrujeme, je to zřejmě příliš čerstvá novinka. 
Nejnovější trendy jsou dekorativní omítky v oblasti imitace pohledového betonu a dřeva. 
Dost se začíná projevovat zájem o systém VISAGE.

Podívali jsme se také, jak to vypadá na Slovensku,
a na naše otázky odpovídal Miroslav Bohata, Keramika Bohata, Prešov
1. V našom sortimente od spoločnosti Henkel nájde zákazník predovšetkým produkty 

ETICS – fasádne omietky, farby, lepidlá na zateplenie. Ďalej sú to lepidlá na obkla-
dy a dlažby, nivelizačné hmoty, škárovacie hmoty, silikóny, PU peny a izolácie proti 
vlhkosti. 

2. V roku 2006 sme otvorili nový showroom, kde sme ihneď umiestnili miešaciu linku. Pozi-
tívom pre zákazníkov bolo, že omietky nemuseli objednávať s niekoľkodňovou dodacou 
lehotou. Mali ich prakticky na počkanie. Výhodu to malo hlavne pri doobjednávkach. 
K omietkam poskytujeme zákazníkovi odborný informačný servis i pomoc pri výbere farieb.

3. Pre našu firmu znamenalo otvorenie a prevádzka miešacej linky prísun nových záka-
zníkov, predovšetkým stabilných odberateľov – živnostníkov, stavebných firiem. Bola to 
aj možnosť poistiť si a udržať stabilných odberateľov aj cez pravidelné školenia a infor-
mácie o nových produktoch, o ich technických parametroch. 

4. Novinka COLOURS of NATURE je zatiaľ, dalo by sa povedať, príliš nová. Odozvy na 
túto kolekciu predpokladám až v priebehu roka 2016.
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REALIZACE

Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel

Původní objekt z roku 1931 dlouho chátral, loni mu vdechla nový život náročná 
rekonstrukce, během níž se v interiéru i exteriéru uplatnily materiály stavební chemie Ceresit. 
O realizaci fasády se postarala stavební firma Tomáše Bočka z Kobeřic na Opavsku a i díky 
jeho zkušenostem s fasádními materiály Ceresit se penzion těší pozornosti návštěvníků.

Stavební chemie Ceresit
včetně omítek Ceresit VISAGE 
na fasádě rekonstruovaného penzionu Anděl
v Rožnově pod Radhoštěm
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Nově otevřený penzion se nachází v Rožnově pod Radhoštěm 
v bezprostřední blízkosti tenisové haly, fotbalového stadionu, rožnovského 
koupaliště s akvaparkem a zábavního Gibon parku. Svým hostům může 
poskytnout výborné zázemí k návštěvě oblíbených lákadel Rožnova pod 
Radhoštěm a celého Valašska – kdo by ostatně neznal Valašské mu-
zeum v přírodě, Jurkovičovu rozhlednu, Rožnovské pivní lázně nebo tu-
risty oblíbené Pustevny.

Stavební firma Tomáše Bočka existuje už od roku 1999 a až na malé výjim-
ky se specializuje hlavně na provádění fasád a jejich designové řešení. 
Práce na penzionu Anděl probíhaly od začátku června do konce srpna 
2015. Celý objekt byl zateplen šedým polystyrenem Styrotrade Styro-
therm Plus o síle 120 mm. Realizace zateplení nebyla jednoduchá – zdi-
vo téměř 85 let staré budovy nebylo zrovna v ideálním stavu. V přízemí 
zůstalo zachováno, ale v 1. patře muselo být z dispozičních důvodů 
nahrazeno novým. I to mělo vliv na náročnost prací při provádění vlastní 
fasády a sjednocení její rovinatosti.

Tomáš Boček k realizaci uvedl: „Naše firma se podílela na provedení 
zateplení objektu od A do Z. To prakticky znamená, že konečná podo-
ba fasády je výsledkem našeho prvotního grafického návrhu, který se 
v průběhu realizace už jen jemně dolaďoval a vylepšoval v detailech. 
Vlastní design a celková kompozice fasády byly vytvořeny dle zadání 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: rekonstrukce penzionu Anděl, Rožnov pod Radhoštěm
Realizace: Tomáš Boček, Strmá 414/10, Kobeřice
Použité materiály Ceresit:
• lepicí malta Ceresit CT 83;
• lepicí a stěrková malta Ceresit CT 85;
• silikonová omítka Ceresit CT 74;
• minerální omítka Ceresit CT 720 VISAGE;
• impregnační nátěr Ceresit CT 721 VISAGE, odstín Irish Oak;
• designová omítka se strukturou granitu 
 Ceresit CT 710 VISAGE, odstín Sardinia Grey;
• akrylátová omítka Ceresit CT 60 VISAGE se šablonou 

London Brick, odstín Vienna Bordó.

a konkrétních požadavků investora a také s ohledem na využití objektu 
a začlenění do okolního prostředí.“ 

Na této zakázce použili pracovníci stavební firmy Tomáše Bočka výhradně 
materiály značky Ceresit. Od lepidla na polystyren Ceresit CT 83 přes 
armovací stěrky Ceresit CT 85 až po finální vrstvu se silikonovou omítkou 
Ceresit CT 74. V horní části fasády je žlutý odstín v zrnitosti 1,5 mm, ve 
spodní pak bílý v zrnitosti 2,5 mm. Členění, které imituje hrázděné zdivo, 
je provedeno minerální omítkou Ceresit CT 720 VISAGE se vzorem dřeva 
ko lorovanou impregnačním nátěrem CT 721 VISAGE v odstínu Irish Oak. 
Nároží je koncipováno jako kamenné zdivo a je rovněž provedeno po-
mocí materiálů Ceresit VISAGE – konkrétně omítkou se strukturou grani-
tu Ceresit CT 710 VISAGE v odstínu Sardinia Grey. Soklové partie jsou 
řešeny jako cihlová podezdívka a také tady je použit materiál VISAGE 
– akrylátová omítka Ceresit CT 60 VISAGE se šablonou London Brick, 
odstín omítky Vienna Bordó. Na terasách penzionu byl použit i přírodní 
kámen, konkrétně pro ukončení obezdívek obou teras. 

„Během realizace jsme se museli potýkat s různými problémy. Vzhledem 
k velké členitosti objektu se muselo provést větší množství dilatačních spár, 
které se částečně podařilo maskovat v rámci imitace kamenných nároží. 
Problémy se rovněž vyskytly při provádění nadzemních částí základů, 
které nebyly podizolovány. To jsme museli řešit provětrávaným křížovým 
roštem zatepleným minerální vatou a zakončeným Cetris deskou s povr-
chovou úpravou VISAGE (imitace cihel). Rovněž i vzhledem k horkému 
létu 2015 nebyly práce zrovna jednoduché, ale díky našim zkušenostem 
a vybavení si myslíme, že se zakázka vydařila k plné spokojenosti inves-
tora,“ dodal Tomáš Boček.
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PRODUKTY

Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel

Barevná paleta omítky Ceresit CT 77 Mosaics of the World® nabízí 48 odstínů, díky nimž je 
možné vytvořit atraktivní vzhled vnějších i vnitřních stěn domu. Barevností však atraktivita 
omítky Ceresit CT 77 nekončí.

Silikon-akrylátová mozaiková omítka 

Ceresit CT 77
Mosaics of the World®

láká svými vlastnostmi i barevným spektrem

Majitel domu s touto omítkou se navíc může 
pochlubit stěnou nebo fasádou s vysokou 
odolností vůči znečištění, nárazu a oděru, 
ochranou před vlivy počasí a nízkou nasá-
kavostí. Díky receptuře BioProtect pak omít-
ka dosahuje zvýšené odolnosti vůči řasám 
a plísním.

Omítka Ceresit CT 77 je směsí průhledných 
akrylátových a silikonových pojiv s barevnými 
minerálními plnivy. Tato jedinečná kombinace 
nabízí ve srovnání s běžnými omítkami výrazně 
lepší technické parametry, a umožňuje tak 
vytvářet kvalitní a vzhledově dokonalé povr-
chy s dlouhou životností.



JARO 2016	 21

Na zkušenosti s mozaikovými omítkami Ceresit a na jejich
výhody jsme se zeptali u jednoho z největších prodejců těchto 
materiálů, ve Stavebninách Janík Ostrava. Odpověděl nám
Martin Hanák, který zde má na starosti fasádní omítky, barvy
a technické poradenství.

Jakou škálu mozaikových omítek Ceresit v současnosti nabízíte?
Firma Henkel má aktuálně ve svém vzorníku 48 barevných možností 
mozaikových omítek CT 77, z nichž si zákazník může vybrat. Z vlastní 
zkušenosti můžeme říct, že se více prodávají spíše tmavší odstíny, ale záleží 
opravdu na zákazníkovi, který odstín si vybere a který se mu líbí.

Jaká je výhoda míchacího zařízení přímo na prodejně?
Největší výhodou míchacího centra je, že jsme schopni namíchat mozaiky 
na počkání a má-li zákazník zájem, jsme schopni na jeho přání po 
konzultaci s ním udělat i korekci odstínu mozaikové omítky tak, aby byl 
s výsledným odstínem co nejvíce spokojen. 
Zákazník nebo realizační firma si odvezou vybranou mozaikovou omítku 
hned a nemusí na ni čekat, což většinou trvá u jiných výrobců tři až čtyři dny. 
Velkou výhodou je pak i to, že dojde-li materiál na stavbě, jsme schopni ho 
ihned domíchat.
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PRODUKTY

Barevná paleta mozaikové omítky Ceresit CT 77, to jsou odstíny pouští 
a pohoří, sopečných oblastí či obrovských ledovců. Značka Ceresit se 
inspirovala právě tímto bohatstvím přírody a vytvořila výjimečnou kolekci 
Mosaics of the World®, která čerpá z barev typických pro osm míst světa 
– Granadu, Tibet, Persii, Sierru Nevadu, Maroko, Laos, Peru a Chile.
Díky nízké absorpci vody schne fasáda se silikon-akrylátovou mozaiko-
vou omítkou Ceresit CT 77 i po vydatných deštích rychle a bez akumu-
lace vlhkosti. Protože částečky vody nemohou vstoupit do struktury zdi, 
tvoří na povrchu „perly“, které stékají dolů a fasádu oplachují. Omítka 
Ceresit CT 77 tak má tzv. samočisticí schopnost – spolu s kapkami vody 
jsou ze stěny odplaveny také nečistoty a prach.
Receptura BioProtect využívá mikrokapslí s aktivními látkami, které fasá-
du účinně chrání před růstem a šířením mikroorganismů a jejich destruk-
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tivním vlivem. Aktivní látky mají navíc velkou odolnost proti vymývání, 
a čas a dešťová voda tak nesnižují intenzitu ochrany fasády. Biocidní 
látky se uvolňují postupně, což zajišťuje dlouhodobou ochranu fasády. 
Účinnost receptury BioProtect potvrzuje i náležité povolení udělené Mi-
nisterstvem zdravotnictví ČR. 
Omítku Ceresit CT 77 lze použít v interiéru i exteriéru. Výborně se uplat-
ní v místech se zvýšeným rizikem poškození, např. ve vstupních pros-
torách, halách a schodištích v interiéru, v exteriéru pak v místech, která 
se snadno znečistí, jako jsou např. sokly, balustrády, okolí oken a dveří. 
Uvažujete o zateplení fasády a líbí se vám mozaiková omítka Ceresit 
CT 77? Žádný problém, omítka je plně kompatibilní se zateplovacími 
systémy Ceresit Ceretherm.
Podrobné informace najdete na www.ceretherm.cz.
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PRODUKTY

Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel

Thomsit přichází s inovací oblíbené samonivelační podlahové 
hmoty Thomsit DA. Zvýšila se pevnostní třída, a výrobek tak nově 
splňuje klasifikaci C20 F5 (dle ČSN EN 13813). 

Samonivelační hmota Thomsit DA je vhodná pod všechny druhy podla-
hových krytin v interiéru. Lze s ní vytvářet vrstvy již od 1 do 10 mm v jed-
né pracovní operaci. Vytváří hladký a pevný povrch, samozřejmostí 
u Thomsitu je čerpatelnost, vhodnost pod kolečkové židle a na podla-
hové vytápění.

Stěrka Thomsit DA
nyní v pevnostní třídě C 20
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Lepidlo Thomsit UK 400 je ideální pro lepení textilních i PVC/CV podlahových krytin 
na savé podklady a právě pro svou univerzálnost při lepení podlahových krytin si získalo 
velkou oblibu mezi podlaháři. K jeho širokému uplatnění přispívá i vysoká vydatnost 
a vysoká počáteční přilnavost. Lepidlo Thomsit UK 400 je vhodné i pro použití na podlahové 
vytápění nebo pod kolečkové židle.

PRODUKTY

Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel

Univerzální disperzní lepidlo

Thomsit UK 400 
s novou recepturou plní emisní normu EC1 Plus

Loni na podzim uvedla firma Henkel ČR, spol. s r.o., tento produkt 
s vylepšenou recepturou, která získala prestižní certifikaci EC1 Plus díky 
velmi nízkému obsahu emisí.
Použití nízkoemisních materiálů a produktů garantuje nejvyšší možné 
zabezpečení kvality vzduchu v interiéru a dlouhodobou ochranu zdraví. 
Mezi profesionály se certifikace podle systému EMICODE EC1 považuje 
za nejvyšší značku kvality pro stavební výrobky s nízkými emisemi. 
Thomsit patří dlouhodobě mezi lídry v prosazování nízkoemisních materiálů 
pro podlaháře.
Při práci s lepidlem Thomsit UK 400 tak profesionálové ocení kromě 
kvality výsledné podlahy i zvýšenou ochranu zdraví. Doba odvětrávání 
lepidla je cca 5–20 min., v závislosti (kromě teploty a relativní vlhkos-
ti vzduchu) na kvalitě rubové strany podlahové krytiny. Nalepené kry-
tiny lze zatížit po 24 hodinách, konečná pevnost je dosažena po cca 
3 dnech. Thomsit UK 400 se dodává v 7kg a 14kg balení v plastové 
nádobě a je připraven k okamžitému použití.
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PRODUKTY

Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel

Novou MEGA pěnu Ceresit TS 70, která nahrazuje pěnu Ceresit TS 65, 
charakterizuje extrémně vysoká výtěžnost, nízká expanze, hustá struktura 
a vynikající přilnavost na svislých plochách i v širokých spárách (až 10 cm). 
Při vývoji nové receptury měli výzkumní pracovníci v laboratořích stavební 
chemie Ceresit jasný cíl: zachovat dosavadní prémiové vlastnosti PU pěn 
Ceresit a současně výrazně navýšit výtěžnost. 

PU pěna Ceresit TS 70 dokazuje, že se jim to podařilo. I tato novinka 
má podobně jako běžné PU pěny Ceresit vynikající přilnavost k většině 
materiálů, tepelné a akustické izolační vlastnosti, nízkou expanzi, přesné 
dávkování a odolnost proti stárnutí, avšak ve srovnání s nimi má až o 35 % 

Nová PU pěna
Ceresit TS 70 MEGA
s novou recepturou a extrémně vysokou výtěžností

vyšší výtěžnost. Výborně vyplňuje i široké spáry – i při 10cm šířce vy tvrdne 
do 24 hodin a na první pohled zřetelná bude také další její charakte-
ristika: výrazně hustší struktura a vysoká homogenita. I v tomto ohledu se 
novinka staví do čela MEGA PU pěn Ceresit.

NOVÁ RECEPTURA



JARO 2016	 27

Ceresit uvádí na trh nový superrychlý sanitární silikon

CS 125 Express

PRODUKTY

Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel

Špatná zpráva je, že čas letí. Dobrá zpráva pak je, že každý z nás 
je jeho pilotem. A užitečnou pomůckou pro dobré „piloty“ bude 
určitě i nový superrychlý sanitární silikon Ceresit CS 125. Ten je určen 
pro rychlé vyplnění mezer mezi dlaždicemi či obklady a sanitárními 
zařízeními v interiéru i exteriéru – silikon umožňuje kontakt s vodou 
už hodinu po jeho aplikaci.

Superrychlý silikon pro koupelny a kuchyně je odolný vůči čisticím 
prostředkům, trvale elastický a v exteriéru výborně odolává 
povětrnostním vlivům. Kromě výrazné úspory času nabízí 
všechny výhody sanitárních silikonů Ceresit: per-
fektní přilnavost a spojení, elasticitu a odolnost. 

Uplatnění najde při realizaci rychlých výplní 
mezer a spár mezi obklady a sani tárními 
zařízeními (sprchové vaničky, umyvad-
la, dřezy, vany apod.). Jeho aplikace 
nevyžaduje dlouhou dobu pro vy-
tvrdnutí, kontakt s vodou je možný 
už hodinu po aplikaci. Navíc posky-
tuje těsné spojení i v místech, kde 
běžným silikonům hrozí praskliny. 
Díky trvalé elasticitě a vodotěsnosti 
je Ceresit CS 125 Express vhodný 
pro utěsnění mezer ve všech prostorách 
v interiéru a exteriéru vystavených vlh-
kosti – například v koupelnách, kuchyních, 
WC a sprchových koutech. Nový silikon má 
výbornou přilnavost na suché, velmi savé pod-
klady, jako je sklo, keramické obklady (glazované 
a terakotové dlaždice), keramika, smalt, hliník, ne-
rez ocel a dřevo. Lze s ním ale vyplnit i mezery ve zdi, 
omítkách, mramoru a potěrech. Není vhodný pro lepe ní 
akvárií, zrcadel a korozivních kovů (olovo, měď, zinek, železo).
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PRODUKTY

Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel

Zašlé spáry má v Německu podle jednoho 
z výzkumů v domácnosti cca 70 % 
obyvatel a téměř polovina neví, jak si 
s nimi poradit. Pokud by podobná situace 
byla i u nás, má nový obnovovač silikonu 
Ceresit RE-NEW o odbyt postaráno. 
Ceresit RE-NEW je totiž ideálním 
prostředkem k rychlému a pohodlnému 
obnovení starých spár – používá se 
k překrytí původního silikonu a má 
vynikající odolnost proti vzniku plísní.

Proč nejsou majitelé bytů se zašlými spárami schopni potřebné 
opravy uskutečnit sami? Důvodů je více: tmelení je relativně kom-
plikované a vzniká při něm nepořádek, je časově náročné ne-
bo vyžaduje zručnost. Ano, místo renovace poškozených siliko-
nových spojů lze zkusit různé čisticí metody, ale vždy se bude jed-
nat o krátkodobá řešení, u nichž zůstanou praskliny v silikonech ne-
opravené a plísně se budou stále vracet. Cestou k čistým spárám 
je také povolat řemeslníky, ale to je často spojeno s vyššími nákla-
dy, nepořádkem a časovou náročností. 
Ceresit RE-NEW je pro podobné případy ideálním řešením – snad-
no se aplikuje a lze jej použít na všechny druhy silikonových spár 
včetně barevných. Při pokojové teplotě vytvrzuje na elastickou, 
dlouhotrvající silikonovou vrstvu s dlouhou životností a trojitou ochra-
nou proti zachycení spor plísní, tvorbě spor a růstu plísní. Kromě 
vynikající přilnavosti na původní podklad vyniká nový obnovovač 
spár i svým uživatelským komfortem – je bez zápachu, původní 
silikon se nemusí odstraňovat a nová vrstva se jednoduše opravu-
je (nezatvrdlý silikon je smývatelný vodou). 

Další informace o novém obnovovači spár najdete na www.stop-vlhkosti.cz. 

Spolehlivost, obnova a odolnost 

Ceresit RE-NEW
pro obnovování zašlých spár



JARO 2016	 29

PRODUKTY

Text: Iva Blažejová | Foto: archiv Henkel

Pattex
ONE FOR ALL

Nejsilnější lepidlo od Pattexu

Ať jste odborník, který lepí každý den, nebo kutil, kterého doma baví 
vše opravovat, značka Pattex pro vás má šikovného pomocníka. Když 
potřebujete přilepit polici, zrcadlo, světlo, opravit prasklou lampu, 
připevnit poštovní schránku, přilepit uvolněný práh či lištu, opravit spáru 
v omítce nebo třeba slepit boty, na všechny tyto opravy a rekonstrukce 
má Pattex profesionální, snadné a rychlé řešení. 

LEPENÍ S PROFESIONÁLY
Lepení těžších věcí nebo lepení na svislé povrchy či dokonce na strop je vždy i pro profesionála obtížnější. V mi-
nulosti si odborníci zvykli lepené věci na plochách fixovat, aby nedošlo k posunu. To je ovšem technicky složitější 
a relativně pomalé. V současné době je možné toto náročnější lepení řešit jinak. Je potřebné používat kvalitní 
montážní lepidlo, které má vynikající přilnavost a vysokou okamžitou pevnost. Díky těmto vlastnostem dokáže le-
pený materiál během chvilky pevně přilnout k podkladu a nesjíždět. Proto pak není zapotřebí lepenou věc fixovat. 
Lepení je tak pohodlnější a rychlejší.
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PROMĚNA SILÁKA
V LEPIDLO
Jak vytvořit takového lepicího siláka? S trochou nad-
sázky by se dalo říci, že když vezmete „koncentro-
vanou sílu a pevnost“ a stlačíte ji do kartuše, pak 
vytvoříte siláka na slovo vzatého. Tak takto jedno-
duché to opravdu není. Za vznikem nejsilnějšího 
montážního lepidla z řady Pattex – lepidla Pattex 
ONE FOR ALL stojí léta vývoje a testy specialistů 
z oblasti divize lepidel společnosti Henkel. 

NEJSILNĚJŠÍ
Z ŘADY PATTEX
Montážní lepidlo Pattex ONE FOR ALL je silákem 
na slovo vzatým. Vyznačuje se extrémně velkou 
počáteční pevností, dokáže unést až 350 kg/m2. 
Díky této schopnosti se stalo toto montážní lepid-
lo jedničkou a nejsilnějším lepidlem značky Pattex. 
Vysokou počáteční pevnost oceníte zejména při již 
zmíněném lepení těžších materiálů nebo lepení na 
svislý povrch nebo na strop. Pattex ONE FOR ALL 
dokáže udržet i těžší desky, jako obklad kuchyňské 
linky, bez předchozí fixace. S Pattexem ONE FOR ALL 
snadno přilepíte velké zrcadlo na stěnu nebo desky 
jako obložení kuchyňské linky, opravíte s ním schody, 
přilepíte pracovní desku nebo parapet, opravíte 
s ním vyviklaný práh nebo připevníte přechodovou 
lištu. Můžete s ním lepit v interiéru stejně jako v ex-
teriéru, dokonce mu nevadí ani vlhké prostředí. 
Pattex ONE FOR ALL představuje koncentrovanou 
sílu v kartuši. Kvalita tohoto montážního lepidla 
byla navíc v roce 2014 oceněna prestižní cenou 
Kozlíka Šikuly v kategorii lepidel. 

Pattex ONE FOR ALL je velmi univerzální. Je určen 
k lepení většiny savých i nesavých materiálů, jako jsou 
cihla, keramika, beton, dřevovláknité a dřevotřískové 
desky, sádrokarton, překližka, přírodní kámen (tloušťka 
min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, tvrzené PVC, polysty-
ren, sklo, plasty, lakované povrchy, zrcadla. Dále jej 
lze použít k vyplnění spár v kovových i dřevěných 
konstrukcích, ventilacích a klimatizacích, kde není 
vyžadován pohyb spoje. U přírodního kamene, plastů 
a povrchově upravených materiálů doporučujeme 
provést test lepení. 

PATTEX ONE FOR ALL

• nejsilnější montážní lepidlo z řady Pattex
• extrémně silná počáteční přilnavost – až 350 kg na m2

• vhodný pro interiér i exteriér, pro savé i nesavé povrchy
• korekce spoje možná do několika minut
• lepí a těsní savé i nesavé materiály bez potřeby další fixace 
 – kovové a skleněné panely, zrcadla, cihly, keramiku, kámen, beton, 

polystyren a mnohé další
• vhodný i pro tmelení trhlin 
• vhodný i pro vlhké prostředí
• vytváří flexibilní, trvalý spoj
• odolává UV záření, teplu a vibracím
• nestéká
• přetíratelný, nepropadá se
• snadná aplikace při nízkých teplotách (již od +5 °C)

Šroubovací uzávěr umožňuje použít lepidlo opakovaně, aniž by zaschlo.
Barva: bílá, balení: 440 g
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Pattex ONE FOR ALL na vás myslí ve všech směrech, 
a proto pro vás nyní připravil speciální akci. V jarním 
období, kdy se více rekonstruuje a staví, můžete toto 
lepidlo zakoupit za speciální doporučenou maloob-
chodní cenu 139 Kč. Nabídka je časově omeze-
na na období duben až červen 2016. 

www.pattex.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze: Flextec-Polymer (silanový polymer 
vytvrzující vzdušnou vlhkostí)
Barva: bílá
Zápach: slabý alkoholový
Teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
Konzistence: nepropadající se pasta
Hustota: cca 1,65 g/cm² (dle ISO 2811-1)
Otevřená doba: cca 15 min.*
Doba vytvrzení: cca 2 mm/24 hod.
Okamžitá přilnavost: 
cca 35 g/cm² (350 kg/m²)
Vyplňuje spáry: až do 20 mm
Tvrdost (Shore A, ISO 868): cca 60
100% modul pružnosti (DIN 53504):
cca 1,5 N/mm²
Pevnost v tahu (DIN 53504):
cca 1,6 N/mm²
Konečná pevnost (DIN EN 205):
cca 2,3 N/mm2 (23,5 kg/cm2)
Tepelná odolnost: cca od –30 °C 
do +80 °C (krátkodobě až do +100 °C)
Orientační spotřeba: cca 300 g/m²
Smrštění (ISO 10563): cca –3 %

* Tyto údaje byly stanoveny při teplotě +23 °C
 a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.
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PRODUKTY

Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel

Vápenocementové štukové omítky představovaly dříve standard v provedení stěn 
či stropů v interiéru. Vápenný štuk však nemůže konkurovat příjemnému mikroklimatu 
pokoje s hladkými a odolnými povrchy z nových finálních sádrových stěrek Ceresit. 

Interiérové finální
stěrky Ceresit
Vyzkoušejte nové sádrové stěrky a přesvědčí i vás

Přednosti nových sádrových stěrek od firmy Hen-
kel ocení odborník i laik při srovnání se staršími 
štukovými omítkami s jejich zrnitostí a praskli-
nami. I u rekonstrukcí tak najdou nové sádrové 
stěrky Ceresit své uplatnění: stačí je použít před 
nanášením nátěrů a jiných finálních povrchových 
úprav v interiéru a stěny či stropy budou doko-

nale hladké, maximálně odolné a ohleduplné 
ke zdraví člověka. 
Velkou výhodou stěrek Ceresit je skutečnost, 
že u nich odpadá těžká volba vhodné konzis-
tence, tak typická pro většinu podobných 
výrobků. Unikátní kombinaci snadného nanášení 
a současně vysoké odolnosti povrchu po vy-

tvrzení ocení každý, kdo bude se sád rovými 
stěrkami Ceresit pracovat.
Umění perfektně hladkých stěn je dostupné díky 
vyhlazovací a finální stěrce Ceresit IN 35, 
bílé sádrové finální stěrce Ceresit IN 45 a bí-
lé stěrkovací pastě Ceresit IN 46 doplněným 
penetračním nátěrem Ceresit IN 10. 
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Perfektní vzhled, optimální tvrdost, vysokou odolnost a snad-
né broušení stěn a stropů přináší Henkel ČR poprvé na tuzem-
ský trh díky třem unikátním technologiím:

• InSure technologie u stěrek Ceresit IN 35, IN 45 a IN 46 zaručuje 
optimální tvrdost, vysokou odolnost a vynikající přilnavost k povrchu. 

• Super fibres vlákna – přidáním speciálních vláken je u stěrky Ceresit 
IN 45 zajištěna vysoká odolnost po vytvrzení a je zabráněno vzniku 
prasklin a odlamování vrstev.

• Smart polymer – obsah polymerů zvyšuje odolnost a přilnavost 
stěrky Ceresit IN 46 k povrchu.

CERESIT IN 35
Vyhlazovací a finální sádrová stěrka 
Ceresit IN 35 s tloušťkou jedné vrstvy 
1–5 mm je určena zejména pro vyrovnání 
nerovností a prasklin na povrchu stěn 
a stropů a je ideální jako podkladní vrstva 
pod IN 45 a IN 46. Lze ji však použít 
i jako finální hladkou vrstvu před malováním 
a tapetováním.

CERESIT IN 45 a IN 46
Obě finální vysoce bílé sádrové stěrky 
– Ceresit IN 45 a IN 46 – vytvářejí 
dokonale bílé a hladké vrstvy pod všechny 
druhy malířských nátěrů a tapet. Stěrka 
Ceresit IN 46 se však dodává ve formě 
pasty a je připravena 
pro okamžité použití. 
Kromě toho se obě 
liší i v tloušťce jedné 
vrstvy: se stěrkou 
IN 45 lze vytvořit 
vrstvu 1–5 mm, 
s IN 46 pak 1–3 mm. 

CERESIT IN 10
Penetrační nátěr Ceresit IN 10 je určený 
pro přípravu podkladu před aplikací 
finálních stěrek i malířských barev a jeho 
použití snižuje savost, zpevňuje povrch 
a usnadňuje nanášení dalších vrstev.
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Text: Peter Šovčík | Foto: Roman Hřib

Městečko Staré Hobzí najdete na Jindřichohradecku mezi 
městy Dačice a Jemnice v nejvýchodnější části Jihočeského 
kraje. A v jeho centru se tyčí výrazná budova zámku 
postaveného v letech 1726–1733. Současný soukromý 
majitel se pustil do rozsáhlé rekonstrukce, kdy se při lepení 
a spárování mramoru na podlahách uplatnily výhody 
stavební chemie Ceresit.

Italský mramor 
se stavební chemií Ceresit 
na podlahách zámku ve Starém Hobzí 
obnoví krásu monumentální barokní stavby

Venkovské baroko je základní součástí naší 
kulturní krajiny. U každé polní cesty najdeme 
kapličku, křížek nebo boží muka, u každé silničky 
alej, v každé vesnici je kostelík, v té větší pak 
i barokní zámeček obvykle sousedící se stat-
kem. Venkovské baroko je skromné, samozřejmé, 
každodenní. Občas však narazíte na reprezen-
tativní stavby, které ohromovaly v době svého 
dokončení a které ohromují i dnes. Takový je 
i zámek ve Starém Hobzí. V polovině 19. století 
na něm byly provedeny drobné úpravy v klasi-
cistním duchu a v té době získal také dnešní 
trojkřídlou dispozici s čestným dvorem. Po válce 
sloužil jako škola. Po roce 1989, kdy obec Staré 
Hobzí zámek prodala, vystřídal několik souk-
romých majitelů. V roce 2014 získal nového 
vlastníka, který bez jakékoliv dotace započal 
s jeho celkovou rekonstrukcí.
Ta je naplánována na několik etap a měla 
by být ukončena v roce 2017. Generálním 
dodavatelem stavebních prací je společnost 
Auböck s.r.o. z Boršova nad Vltavou, autorem 
projektu je kancelář Brůha a Krampera, archi-
tekti, spol. s r.o., z Českých Budějovic. Staveb-
ní společnost Auböck vznikla v roce 2005 
převzetím v regionu již zavedené stavební 
společnosti a je dceřinou společností rakouské 
rodinné firmy Auböck GmbH s hlavním sídlem 
v Ennsu. „Zabýváme se především pozemním 
stavitelstvím, výstavbou kompletních bytových, 
občanských a průmyslových objektů, rekonstruk-
cemi, přestavbou a sanací stávajících staveb 
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a dodávkou zateplovacích systémů. Naše působnost je po celé České 
republice se zaměřením na jižní Čechy, Prahu a okolí. Preferujeme gene-
rální dodávky výše uvedených staveb, při nichž využíváme jak zkušeností 
získaných za celou dobu naší existence, tak know-how naší mateřské 
společnosti. Našimi zákazníky jsou soukromí investoři i veřejnoprávní 
subjekty a nás těší, že se k nám často opakovaně vrací. Jejich loajalita 
a spokojenost s kvalitou prací a servisem jsou také základem našeho 
úspěchu,“ říká Pavel Bureš, obchodní ředitel Auböck s.r.o. Zkušenosti 
a znalosti musela stavební společnost uplatnit i při rekonstrukci přízemí 
zámku a opravách jeho příček a podlah. Jeho dřívější úpravy do podo-
by školy a nedostatek financí na opravy a údržbu se na stavu objektu 
zákonitě podepsaly, podlahy a stěny byly zchátralé, poškozené vlhkostí 
a necitlivými zásahy. 
V přízemí zámku chce majitel vybudovat zázemí pro společenské akce 
– svatby, koncerty, besedy nebo konference – a reprezentativní podo-
bu mu pomůže vtisknout i použitý italský mramor Botticino. 
Mramorové podlahy v přízemí zámku o ploše 1500 m2, vytápěné teplo-
vodním podlahovým topením, byly lepeny lepidlem Ceresit CM 15 
Marble&Mosaic, které je přímo určeno pro lepení přírodního kamene, 
mramoru a mozaiky, a spárovány spárovací hmotou Ceresit CE 40 
Aquastatic. „Se stavební chemií Ceresit máme bohaté zkušenosti, ale 
s lepidlem Ceresit CM 15 jsme pracovali poprvé,“ vysvětluje Pavel 
Bureš a dodává: „Nebyl v tom žádný problém – naopak, vše probíhalo 
k plné spokojenosti nás i investora. Vzhledem ke stavu podlah jsme muse-
li celoplošně položit nový betonový podklad, ale instalace podlahového 
topení spolu s lepením a spárováním mramorové dlažby už byly rutinou.“
Stavební chemii Ceresit dodávala společnosti Auböck s.r.o. prodejna 
PRO-DOMA v Jindřichově Hradci, za společnost Henkel ČR se o hlad-
ký průběh a podporu staral Roman Hřib, technický poradce Ceresit. „Bílé 
lepidlo Ceresit CM 15 se při vyhodnocení požadavků investora ukáza-

Nová generace této spárovací hmoty s polymerovou technologií 
SILICA ACTIVE přinesla řadu výhod – zvýšenou odolnost proti 
poškrábání a vzniku prasklin a dokonalou stálost a intenzitu barev bez 
výkvětů. Vyšší odolnost zaručuje dlouhodobou trvanlivost spáry, ve spo-
jení s Trojitou ochranou MicroProtect je spára navíc účinně chráněna 
proti houbám a plísním. Díky prověřenému efektu Aquastatic zůstávají 
kapky na povrchu spáry a ne vsakují se do její struktury, spáry jsou tak 
výrazně odolnější vůči plísním a poškození. Tím je kromě životnosti 
spáry zaručena i její barevná stabilita. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: rekonstrukce podlah v zámku ve Starém Hobzí 
Projekt: projekční kancelář Brůha a Krampera, 
architekti, spol. s r.o., České Budějovice
Generální dodavatel: 
AUBÖCK s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Termín realizace: 2015
Dodavatel stavební chemie Ceresit: 
Stavebniny PRO-DOMA, SE, 
pobočka Jindřichův Hradec
Stavební chemie Ceresit:
• bílé lepidlo Ceresit CM 15
 Marble&Mosaic 
 pro přírodní kámen 
 a mozaiku;
• flexibilní spárovací hmota 
 Ceresit CE 40 Aquastatic.

lo pro daný případ jako ideální. Je totiž určeno 
k lepení obkladů a dlažby z mramoru (ale i ze 
světlých vápenců a hrubokrystalického kamene, 
mozaik ze skla i keramiky) na podklady, jako 
jsou beton, cementové potěry (také na cemen-
tové i vápenocementové omítky a sádrokarton) 
nebo podlahy s podlahovým vytápěním. Lepid-
lo mramor neprobarví, je lehce zpracovatelné, 
má prodlouženou dobu korekce a navíc s ním 
lze den před lepením vyrovnat nerovnosti pod-
kladu až do 5 mm,“ vysvětluje důvody použití 
lepidla CM 15 Roman Hřib.
Pro spárování obkladů a dlažby, lepené le-
pidlem Ceresit CM 15, byla použita flexibil-
ní spárovací hmota Ceresit CE 40 Aquastatic. 
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Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel

Hotel Aurum Černý Důl najdete v klidné části Krkonoš v těsném sousedství Krkonošského 
národního parku. Umístění hotelu a jeho zázemí tvoří po celý rok atraktivní místo pro prožití 
aktivní dovolené s relaxačním podtextem v kruhu rodiny. A atraktivitu hotelu pro děti 
dotváří i „nejzajímavější a nejatraktivnější dětský koutek v Evropě“. A právě při jeho realizaci 
použila firma Linea podlahy, s.r.o., z Litoměřic podlahové systémy Thomsit.

Podlahy „baby friendly“  
hotelu Aurum v Krkonoších  
s materiály Thomsit těší hlavně dětské hosty

Hotel Aurum je koncipován jako „baby friendly“ hotel, 
místo maximálně přátelské k dětem. Děti se tady mo-
hou zabavit v nově vybaveném dětském koutku nebo na 
venkovním dětském hřišti. Samozřejmostí jsou v restaura-
ci dětské židličky a v pokojích na přání dětské postýlky.

A děti byly v centru zájmu vedení hote-
lu i při zadávání podlahy dětského kout-
ku. Podlaháři firmy Linea podlahy měli 
v krátké době vytvořit „nejzajímavější 
a nejatraktivnější dětský koutek v Evropě, 
kde se tvořivosti meze nekladou“. Důvod 
byl jednoduchý – i v turistické sezoně může 
přijít nepřízeň počasí a také v té době by se 

děti měly bavit v prostředí, které se jim bude líbit a které 
je bude inspirovat.

Firma Linea podlahy z Litoměřic si s úkolem poradila, 
ostatně zkušeností na to ze stovek realizací má na roz-
dávání. Mezi podlaháři patří dnes mezi nejstarší – hned 
v roce 1990 ji založil František Konrád. Doba se měnila, cí-
le ne – po více než 25 let své existence si firma vždy klad-

la za cíl uspokojit zákazníka širokým výběrem 
materiálů z domácí a zahraniční produkce 
a kompletním servisem. Velkou pozornost věnují 
pracovníci firmy novým trendům tak, aby každý 
zákaz ník našel tu správnou krytinu a odcházel 
vždy spokojený.
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A spokojené s výsledky práce mohlo být i vedení hotelu Aurum 
v Černém Dole. Ačkoli šlo o cca 500 m2 podlahové plochy, náročné
na složité vyřezávání a vkládání 
obrazových prvků z linolea 
do plochy, podlaháři to 
museli zvládnout během tří 
pracovních dnů. Podklad 
tvořily staré betonové 
potěry, jako vrchní 
krytina bylo zvoleno 
přírodní linoleum Tarkett 
Veneto. O prostor mezi 
potěry a přírodním linoleem se už kompletně 
postarala stavební chemie Thomsit.

Jako penetrace posloužil univerzální 
disperzní základní nátěr Thomsit R 766, který umí nabídnout vel-
kou vydatnost, mnohostranné použití, vynikající přilnavost a rychlé 
schnutí. Navíc je pachově neutrální a produkuje minimální emise. 
Betonový potěr vyrovnali pracovníci firmy Linea podlahy pomocí 
expresní bezprašné vyrovnávací podlahové hmoty Thomsit 
XXL Xpress. Ta je pro případy, kdy je vyžadována kromě kvality 
i ma ximální rychlost, jako dělaná – již po cca 90 min. je možné na 
ni pokládat podlahovou krytinu. Plusem je i výrazně snížené množství 
prachu při míchání, vynikající rozlivnost a schopnost vytvářet vysoce 
kvalitní hladké povrchy. To usnadňuje následné nanášení a snižuje 
spotřebu lepidla. Navíc je velmi pevná ve smyku. 

Pro lepení přírodního linolea má Thomsit v nabídce disperzní lepid-
lo na linoleum Thomsit L 240 D, které vyniká vysokou počáteční 
i konečnou pevností. A právě toto lepidlo použili podlaháři při 
le pení přírodního linolea Tarkett Veneto v dětském koutku hotelu 
Aurum. A o tom, že se jim dílo podařilo, svědčí i přiložené fotografie.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: hotel Aurum v Krkonoších  
Realizační firma: Linea podlahy, s.r.o., Litoměřice
Použité materiály Thomsit:
• univerzální disperzní základní nátěr Thomsit R 766;
• expresní bezprašná vyrovnávací podlahová hmota
 Thomsit XXL Xpress;
• disperzní lepidlo na linoleum Thomsit L 240 D.
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Rekonstrukce a sanace
v praxi 2016
Zkušenosti na odborných seminářích předával 
za společnost Henkel Ing. Jaroslav Rejman

Cyklus odborných seminářů Rekonstrukce a sanace v praxi 2016 probíhal od poloviny 
ledna do poloviny února celkem v devíti městech České republiky. Za společnost Henkel 
zde na toto téma přednášel Ing. Jaroslav Rejman.

Text: Jana Komárková | Foto: archiv M. Bezoušky

Jednalo se o již čtvrtý ročník seminářů určených pro projektanty, archi-
tekty a realizační firmy, zaměřený na předávání praktických zkušeností 
jak z oblasti navrhování, tak z oblasti následného provádění staveb-
ních prací. Ve čtvrtém ročníku organizátoři reagovali na přání účastníků 
zaměřit se více na problematiku rekonstrukce a sanace stávajících bu-
dov, a to především ve vazbě na otázky vlhkosti ve stavbách a diagnos-
tiku poruch jednotlivých konstrukcí. Odborným garantem seminářů byl 
Ing. Petr Kučera, CSc., technický ředitel z Centra stavebního inženýrství, 
a.s., Praha. Semináře se setkaly s velkým zájmem a postupně je v Plz-
ni, Liberci, Zlíně, Českých Budějovicích, Praze, Brně, Ostravě a Hradci 
Králové navštívilo přes tisíc lidí.

Ing. Jaroslav Rejman se ve své přednášce zaměřil na sanaci a reprofila-
ci stávajících konstrukcí z pohledu návrhu vhodné technologie. Podstat-
né je, že volba správné technologie a materiálů je možná až po po-
souzení všech faktorů, které výsledek ovlivňují. Autor návrhu musí zohled-
nit nejen materiálové složení podkladu, ale také cenu, skladbu výsled-

2016



JARO 2016	 39

né konstrukce a další faktory. Na příkladech z praxe také ukázal různé 
návrhy a jejich modifikace.

Ing. Jaroslava Rejmana, manažera technických a odborných 
poradců divize lepidel Henkel ČR/SR, jsme se zeptali, jak 
probíhala příprava na semináře:
Keďže v tejto funkcii som len veľmi krátko (od 1. 1. 2016), môžem povedať, 
že je to čisto zásluha dobre fungujúceho CZ marketingového oddelenia 
a odborne zdatného TCS tímu (technický tým divize lepidel Henkel, pozn. 
red.). Obe oddelenia v spolupráci so sales oddelením uvedené semináre 
kompletne zabezpečujú. Čo sa týka mojej úlohy pri usporiadavaní semi-
nárov v budúcnosti, rád by som ešte viac prehĺbil spoluprácu medzi mar-
ketingovým oddelením a TCS oddelením, a to nielen na regionálnej, ale 
aj medzinárodnej úrovni v Henkel CZ a SK. Tu vidím veľký priestor pre vý-
menu informácií, odborný prístup a zabezpečovanie takýchto seminárov 
v rámci oboch republík naraz. Už aj vzhľadom na fakt, že veľa našich 
klientov a potenciálnych zákazníkov pôsobí „československy“.

Jaké téma jste konkrétně vybrali a proč? 
Tohtoročný seminár bol koncipovaný do súboru odborných prednášok 
na tému Rekonštrukcie a sanácie v praxi. Kladne hodnotím vysokú od-
bornú pripravenosť organizátora , taktiež spôsob prevedenia tejto sé-
rie prednášok. Každá spoločnosť, ktorá sa zúčastnila, sa zaoberala 
svojou problematikou, avšak myšlienka ako správne rekonštruovať či 
sanovať sa vyskytovala u každého prednášateľa. Témou boli rôzne 
oblasti. Od vhodných materiálov pre sanácie cez problémy so 
zatepľovacími systémami, obnovou obkladov a dlažieb v praxi až 
po samotné problémy s vlhnutím konštrukcií a odstraňovaním porúch 
a vád na stavbách. A práve táto posledná téma, teda „Systémové 
riešenia pre sanáciu a reprofiláciu podkladových konštrukcií“, bola 
témou spoločnosti Henkel. 

Jaký je podle vás největší přínos pro účastníky – co se dozvědí, 
co jim může pomoci v jejich praxi?
Vzhľadom na fakt, že účastníci uvedených seminárov boli rôznej profe-
sie (dozorcovia, stavbári, projektanti), každý z nich si podľa mňa odnie-
sol niečo iné. Nechcem polemizovať, čo komu přednášky dali, ale mys-
lím si, že úloha odborného vzdelávania je zaujímavá pre každého. Ako 
študentom na škole nám vtĺkali stále do hlavy, že učiť sa budeme až 
do smrti, a verím, že všetci odborníci zo stavebníctva zdieľajú rovnaký 
názor a odborné prednášky tohto typu nenavštevujú, lebo musia, ale 
preto, že ich stavebníctvo baví.
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LEPIDLA HENKEL 
OBDRŽELA V LOŇSKÉM ROCE 
VE SVĚTĚ OD ZÁKAZNÍKŮ A MÉDIÍ 
VÍCE NEŽ 30 OCENĚNÍ
V roce 2015 získala průmyslová lepidla Henkel více než 30 ocenění 
od zákazníků a médií po celém světě. Tyto ceny byly uděleny 
v různých průmyslových odvětvích v kategoriích, jako jsou například 
kvalita produktů, úroveň služeb a inovace.
Lepidla Henkel jsou například klíčovým prvkem v procesu výro-
by v automobilovém průmyslu. FCA US LLC (FCA USA), dceřiná 
společnost Fiat Chrysler Automobiles N.V., spoléhá na inovativní 
řešení od firmy Henkel. A vynikající kvalitu produktů a služeb oceni-
la hodnocením Excellence in Supply Award.

Ocenění Outstanding Supplier Award udělil lepidlům Henkel 
největší čínský výrobce hygienických ubrousků a dětských plen 
Hengan International Group za špičkové výrobky a dlouhotrva-
jící partnerství.
Independent Carton Group, globální sdružení nezávislých výrobců 
lepenky, v loňském roce udělilo společnosti Henkel cenu Supplier of 
the Year. Toto ocenění získala skupina Henkel v soutěži se 40 silný-
mi konkurenty a oceněna byla kromě kvality výrobků a služeb i flexi-
bilita ve vzájemné spolupráci.
V centru zájmu byla řešení a výrobky Henkel také u mezinárod-
ních médií. Elektronický časopis EM Asia Magazine udělil svoji 
EM Innovation Award jako uznání za inovaci pro Loctite GC 10, 
vůbec první teplotně stabilní pájecí pastu. Stejný výrobek získal cenu 
NPI Award u odborného časopisu Circuit Assembly Magazine. 
Kategorie pájecích materiálů je vždy vysoce konkurenční, ale Loctite 
GC 10 byl jasným vítězem na základě analýzy řady faktorů, jako 
jsou kreativita, inovace, flexibilita a efektivita nákladů.

Veletrh FAF – Farbe, Ausbau, Fassade, zaměřený na materiály 
pro povrchové úpravy, barvy, tapety a fasádní a zateplovací sys-
témy, se koná v Německu jednou za tři roky. V jeho pořádání se 
střídají Kolín nad Rýnem a Mnichov, na nějž také připadlo letošní 
pořadatelství. Ve dnech 2. až 5. března 2016 se tu představilo na 
450 vystavovatelů, jejich novinky vidělo celkem 41 500 odborných 
návštěvníků z 87 zemí. Mezi nimi nechyběla ani společnost 
Henkel, na jejímž stánku v hale A3 si zájemci mohli prohlédnout no-
vinky a produkty značek Thomsit, Sista a Metylan.
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NOVINKA, KTERÉ 60 SEKUND STAČÍ

60 sekund je dost krátká doba, abyste příliš dlouho nečekali, a na druhou stranu jste měli dostatek času na případné opra-
vy. Novinka univerzální lepidlo Loctite 60 sekund poskytuje rychlé a extrémně pevné lepení. V jedné tubě se skrývá 
extra síla. Toto unikátní lepidlo umožňuje více než ostatní. Nejen, že je dostatečně rychlé, ale dává vám navíc možnost 
krátkého času na přesnou korekci umístění lepené věci. Se standardními sekundovými le pidly přiložíte lepenou věc 
a již drží. Když se vám nepodaří nalepit věc rovně či přesně s jiným le pidlem, máte smůlu. S novým lepidlem Loctite 
60 sekund se takového problému bát nemusíte. Pořád máte ještě chvíli, abyste korigovali přesnou polohu, a lepená 
část tak přesně sedla na místo. Díky gelové konzistenci lepidlo nestéká ani při lepení na svislých plochách. Navíc 
je extrémně silné, dokáže udržet více než 100 kg na cm2. Čirá barva umožňuje vytvořit téměř neviditelný spoj. Lepí 
celou řadu materiálů – dřevo, kov, keramiku, textilie či většinu plastů. Navíc je odolné vůči otřesům, což je perfektní pro 
flexibilní spoje. 

Více na www.loctite-superattak.cz

CERESIT CM 92 
PREMIUMFLEX S2 
NOVINKA
Především pro náročné aplikace vyvinula společnost Henkel novinku: 
vysoce flexibilní bezprašné lepidlo na obklady a dlažbu Ceresit 
CM 92 PREMIUMFLEX S2.
Jde o vysoce flexibilní lepidlo s deformovatelností ≥ 5 mm (třída 
S2) pro bezdutinové silně zatěžované lepení keramických obkladů 
a dlažeb (vč. gresových), jemné kameniny, dlažby cotto, desek z be-
tonu a kamene, přírodního kamene nenáchylného na probarvení 
i obkladů a dlažby ze skla, skleněné i keramické mozaiky.
Díky rychlému nárůstu pevnosti a eliminaci vnitřního pnutí je lepid-
lo Ceresit CM 92 speciálně vhodné pro lepení velkoformátových 
obkladů, dlažeb. Obzvláště vhodné je pro lepení tenkovrstvých vel-
koformátových obkladů a dlažeb s nebo bez vyztužovací sítě na 
zadní straně. Vytváří vysoce flexibilní spojení mezi obkladem a pod-
kladem a snižuje střihové napětí na kritických podkladech. Lze použít 
pro opravu a vyrovnání nerovností podkla-
du až do 10 mm.

Vlastnosti:
• až o 90 % méně prachu při míchání
 a zpracování
• pro kritické podklady
• variabilní konzistence pro stěny
 a podlahy
• pro nevyzrálé potěry (3–5 dní)
• pro interiér i exteriér
• pro velkoformátové obklady
 a dlažbu

CERESIT CX 20 
NOVÁ MONTÁŽNÍ A OPRAVNÁ HMOTA

Ceresit CX 20 je nová rychletvrdnoucí 
montážní a opravná malta s prodlouženou 
dobou zpracování (20 min.) pro přesnou 
instalaci komponentů a vyplňování trhlin 
s vynikajícími vlastnostmi:
• prodloužená doba zpracování 
 (20 min.)
• vysoká pevnost po vytvrzení
• pro opravy betonových prvků
• pro vyrovnání nerovností do 50 mm
• na stěny i podlahy
• pro interiér i exteriér
• světlá barva

Hmota Ceresit CX 20 je vzhledem ke své prodloužené době zpra-
cování vhodná pro širokou oblast použití, především k montáži 
a osazování prvků z kovu, plastu, např. kotev, háků, skob, závěsů, 
instalačních prvků elektro (vedení, montážní krabice, skřínky, zásuv-
ky), lemo vacích a ukončovacích lišt, montážních průchodek a úchytů 
na podkladech, jako jsou beton, zdivo (cihlové, z beto nových bloků, 
z pórobetonu), cementové potěry a omítky. 
Vyrovnává nerovnosti od 5 do 50 mm ve zdivu a omítkách. Na 
vyrovnání větších nerovností musí být CX 20 smíchána s pískem 
v poměru 1 : 1. Lze ji použít i k rekonstrukcím a opravám poškozených 
stavebních dílů z betonu, jako jsou panely, schodiště, sloupy apod., 
a opravám omítek.
Opravná hmota Ceresit CX 20 je voděodolná a mrazuvzdorná. Je 
možné ji použít na stěny i stropy, v interiéru i exteriéru.
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AKTUALITY

Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel

Tři nová profesionální aplikační videa od značky stavební chemie Ceresit seznamují 
odbornou veřejnost názorně s postupem přípravy podkladů podlah – a to včetně vyplňování 
děr a trhlin, vyrovnání plochy a speciálních aplikací (video č. 1), s postupem přípravy 
podkladů stěn – ať už betonových, s cementovou omítkou či z dřevotřísky (video č. 2), 
i s postupem lepení a spárování obkladů a dlažby v koupelně – od penetrace a hydroizolace 
přes lepení až po jejich spárování (video č. 3). 

Nová profesionální
aplikační videa
s produkty Ceresit usnadňují přípravu povrchu podlah
či stěn před pokládkou obkladů a dlažeb v koupelně

Profesionální podpora pro všechny, kteří chtějí při práci s produkty 
Thomsit a Ceresit dosáhnout vynikajících výsledků, je dostupná jak v češ-
tině, tak v angličtině s českými titulky. Každé ze tří videí má délku cca 
10 minut, ale získat lze i sestříhané soubory s kratšími úseky, které se 
zaměřují na konkrétní pracovní krok.
Video č. 1, znázorňující přípravu podkladu podlah, popisuje práci s pe-
netracemi Thomsit R 777 (disperzní penetrační nátěr) a Ceresit CN 94 
(speciální penetrační nátěr), opravnými hmotami Ceresit CN 83 (rych-
letvrdnoucí hmota), Ceresit CN 87 (rychletvrdnoucí vyrovnávací hmo-
ta) a Ceresit CX 20 (montážní a opravná hmota), přísadou pro zvýšení 
přilnavosti opravných hmot Ceresit CC 81, dvousložkovou bleskovou oprav-
nou pryskyřicí Thomsit R 726 a samonivelační hmotou Ceresit CN 69.

Video č. 2 s přípravou podkladu stěn ukáže správnou aplikaci montážního 
cementu Ceresit CX 5, montážní a opravné hmoty Ceresit CX 20 a pe-
netrací Ceresit CT 17, Ceresit CN 94 a Ceresit CT 19.
Ve videu č. 3 s pokládkou obkladů a dlažby v koupelně uvidíte mezi 
obkladači dobře známé a oblíbené penetrace Ceresit CT 17 a CN 94, 
hydroizolace Ceresit CL 51 a CL 152, lepidla Ceresit CM 12, CM 15 
a CM 17, inovovanou spárovací hmotu Ceresit CE 40, lepidlo pro le-
pení zrcadel PATTEX ONE FOR ALL, sanitární silikon Ceresit CS 25 a si-
likonovou impregnaci pro spáry i dlažbu Ceresit CT 10.
Všechna nová profesionální aplikační videa se stavební chemií Ceresit si 
můžete prohlédnout na videokanálu www.youtube.com. Videa vám rá-
di poskytnou i naši obchodní zástupci.



Kvalita pro profesionály

Nová flexibilní spárovací hmota Ceresit CE 40  
s technologií SILICA ACTIVE
Prémiová technologie pro dlouhotrvající výsledek

www.ceresit.cz

Optimální doba 
vytvrzování u gresových  
i keramických obkladů  
a dlažeb

Zvýšená odolnost  
proti poškrábání  
a vzniku prasklin

Dokonalá stálost 
a intenzita barev bez 
výkvětů

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
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Kvalita pro profesionály

Vyplatí se dělat věci pořádně. 
Jako je děláte pro sebe.

Ceresit. Spolehlivé řešení  
pro obkládání.

www.ceresit.cz
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