
Odborníci odporúčajú 
Ceresit CM 11 PLUS

Ceresit CM 11 PLUS teraz  
so silou Power Polymérov
• Až o 50 % väčšie obklady (50 x 50 cm alebo 60 x 30 cm)
• Extra znížený sklz - aj pre väčšie formáty
• Škárovanie na stenách už po 8 hodinách (gresové obklady)

* V závislosti od keramického prvku a podmienok na stavbe

Kúpeľňový systém Ceresit
Ceresit ponúka kompletný systém produktov na kladenie obkladov a dlažieb. 
Dokonale zladené komponenty na zaistenie skvelého výsledku.

ODPORÚČA 9 z 10 ODBORNÍKOV

HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.
Záhradnícka 91

821 08 Bratislava
www.ceresit.sk

Hydroizolácia
pod obkladmi

Flexibilná 
škárovacia hmota

Lepidlo na obklady
a dlažby

Sanitárny silikón

Lepidlo Ceresit CM 11 PLUS 
presvedčilo odborníkov – 9 z 10 by 

ho odporučili svojim kolegom

„Výsledky preukázané nezávislým prieskumom trhu „Use Test Studies“, ktorý bol vykonaný  
v septembri/októbri 2015 v 5 krajinách (PL, SRB, RO, UA, RUS) u celkovo 150 remeselníkov. 
Verte odporúčaným produktom a výsledkom si môžete byť istý.

„S týmto lepidlom som mal vždy len dobrú skúsennosť.“
„Konečne som našiel spoľahlivé lepidlo.“

„Jednoduchá aplikácia. Dobrá kvalita!“ „Moji zákazníci sú 
s výsledkom veľmi spokojní.“

„Odporúčam, pre jeho vynikajúcu 
priľnavosť k podkladu.“



OBLASTI POUŽITIA

Vynikajúce lepidlo na každodenné lepenie obkladov  
a dlažieb  v oblastiach ako napr.:

• Vlhké oblasti (kúpeľne, záchody)

• Kuchyne, obývačky, spálne

• Technické miestnosti (pivnice, sklady a sušiarne)

• Chodby, schody, predsiene

• Nástenné sokle na fasáde

CHARAKTERISTIKA

Lepidlo na obklady a dlažbu Ceresit CM 11 PLUS  
CERAMIC & GRES je určené:

• na lepenie gresových dlažieb a všetkých typov  
 keramických obkladov a dlažieb  
 (glazovaných, terracotta)

• na obklady a dlažby s dĺžkou  
 jednej strany až 60 cm  
 a celkovou plochou do 0,25 m2

• pre interiér aj exteriér

• na vertikálne aj horizontálne  
 povrchy

• na izolované podklady

• lepidlo triedy C1T podľa  
 EN 12004

• nízkoemisné lepidlo  
 s certifikáciou EC1 PLUS 

GRESOVÉ
OBKLADY MRAZUODOLNÉVLHKÉ

PROSTREDIE

O 50 % VÄČŠIE OBKLADY

• Možnosť lepiť až o 50 % väčšie  
 obklady a dlažby

• Teraz pre dlažby s rozmermi  
 až 60 x 40 cm

• Na keramické a gresové obklady  
 a dlažby s  celkovou plochou  
 do 0,25 m2 a dĺžkou jednej strany  
 až 60 cm (napr. 60 x 40 cm)

NA OBKLADY
S ROZMERMI

50 x 50 cm

CERTIFIKÁCIA EC1PLUS

• Zaradené do top triedy  
 EMICODE® EC1 PLUS

• Certifikované nemeckým GEV  
 inštitútom ako lepidlo s „veľmi  
 nízkymi emisiami“ 

• Chráni vaše zdravie a zaisťuje  
 zdraviu neškodné prostredie  
 pri použití v interiéri

EXTRA ZNÍŽENÝ SKLZ

• Extra znížený sklz na vertikálnych  
 podkladoch

• Ani veľkoformátové obklady  
 (napr. 60 x 40 cm) sa neskĺznu  
 po stene 

EXTRA
ZNÍŽENÝ SKLZ

RÝCHLEJŠIE ŠKÁROVANIE 
NA STENÁCH (8 HOD.)*

• Škárovanie gresových obkladov  
 na stenách je možné najskôr  
 po 8 hodinách (vs. pôvodných  
 24 hod.)

• Pochôdne najskôr po 16 hodinách

• Možnosť škárovať na ďalší  
 deň ráno

• Rýchlejší postup prác

ŠKÁROVANIE
NA STENÁCH

UŽ PO 8 HODINÁCH
POWER POLYMÉRY

Namieru šitá technológia  
od spoločnosti Henkel.

Jedným z dôvodov zachovania kontinuity inovačného  
procesu v spoločnosti Henkel je snaha ponúknuť zákazníkom 
vysoko kvalitné produkty a namieru šité riešenia.

Špeciálnou zložkou v lepidle Ceresit CM 11 PLUS  
je MC celuóza – naše Power Polyméry – s jednoznačne 
pozitívnym vplyvom na spracovateľnosť, otvorenú dobu,  
odolnosť proti sklzu či hydratovanie lepidla.

Henkel je jedinou firmou v stavebnej oblasti, ktorá  
si vyrába Polyméry pre vlastné lepidlá.

Vďaka neustálemu vylepšovaniu a dolaďovaniu našich  
Power Polymérov vám teraz prinášame lepšie, 
bezpečnejšie a rýchlejšie lepidlo CM 11 PLUS.

* V závislosti od keramického prvku a podmienok na stavbe


