
Vyhladzovacia
a finálna sadrová stierka

Na vyrovnanie nerovností
a prasklín na povrchu
stien a stropov, ideálna
ako podkladová vrstva 
pod IN 45 a IN 46. Vhodná aj ako finálna
hladká vrstva pred maľovaním a tapetovaním. 
Možné aplikovať ručne aj strojovo. 
Hrúbka jednej vrstvy 1–10 mm. 

Spotreba: cca 1,0 kg/m2 na každý mm hrúbky
Balenie: 3 kg, 20 kg

IN 35
 START+FINISH 2v1

Biela sadrová
finálna stierka

Na vytvorenie finálnej,
dokonale hladkej vrstvy 
pod všetky druhy 
maliarskych náterov 
a tapiet. Ideálne biela farba. 
Možné aplikovať ručne aj strojovo. 
Hrúbka jednej vrstvy 1–5 mm.

Spotreba: cca 1,0 kg/m2 na každý mm hrúbky
Balenie: 3 kg, 20 kg

IN 35
 SUPER FINISH

Biela stierkovacia
pasta

Na vytvorenie finálnej,
dokonale hladkej vrstvy 
pod všetky druhy
maliarskych náterov 
a tapiet. Je pripravená na okamžité použitie.
Ideálne biela farba. Možné aplikovať ručne 
aj strojovo. Hrúbka jednej vrstvy 0–3 mm.

Spotreba: cca 1,6 kg/m2 na každý mm hrúbky
Balenie: 3 kg, 15 kg, 25 kg

IN 46
 PREMIUM FINISH

Penetračný 
náter

Na prípravu podkladu 
pred nanášaním finálnych 
stierok.

Spotreba: 0,1 – 0,5 kg/m2

Balenie: 5 kg, 10 kg

IN 10
 INTERIOR

PRODUKTYPRODUKTY

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
tel.: 02/333 19 111
e-mail: ceresit@sk.henkel.com www.ceresit.sk

Interiérové sadrové stierky Ceresit. 
Vyskúšajte a presvedčia aj vás.

• optimálna tvrdosť
• vysoká odolnosť
• jednoduché brúsenie

Jednoduché spracovanie a perfektne hladké steny  
vďaka technológii InSure.



IN 35 
7 hodín

IN 45 
7 hodín

IN 46 
6 hodín

IN 35 
1–10 mm

IN 45 
1–5 mm

IN 46 
0–3 mm

hrúbka
až do 10 mmfast drying

APLIKÁCIATVRDOSŤ

ČAS SCHNUTIA HRÚBKA VRSTVY

Unikátna technológia zaručuje:

• optimálnu tvrdosť, 
• vysokú odolnosť,
• vynikajúcu priľnavosť k povrchu.

InSure technológia
IN 35, IN 45, IN46

Pridanie špeciálnych vlákien:

• zaisťuje vysokú odolnosť 
 po vytvrdnutí,
• zabraňuje vzniku prasklín 
 a odlamovaniu vrstiev.

Super vlákna
IN 45

Obsah polymérov zaručuje:

• vysokú odolnosť,
• dokonalú priľnavosť k povrchu.

Smart polyméry
IN 46

TECHNOLÓGIE

mäkká tvrdáoptimálna

IN 35 IN 45 IN 46

finálna 
vrstva

vypĺňanie prasklín, 
vád a zahladenie rýh – –
upevnenie 
rohových líšt – –
spájanie sadrokartónových 
dosiek páskou* – –
pripravený 
na použitie – –

 nie je vhodný na použitie
 dobré riešenie
 vynikajúce riešenie

*s papierovou alebo fleecovou páskou


