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Cemix 380
Výplňový betón
do prefabrikátov

Cemix Asfaltová lepiaca
a izolačná stierka 2K

VÝPLŇOVÝ BETÓN
S VÝBORNOU TEKUTOSŤOU

BITUMINOVÁ HYDROIZOLAČNÁ HMOTA
PRE HLAVNÚ IZOLAČNÚ VRSTVU KONŠTRUKCIÍ

výplň plotových dielcov a prefabrikátov
ľahko vrstviteľný
obmedzuje tvorbu výkvetov
znižuje pracnosť pri hutnení a vyrovnávaní povrchov
dokonale priľne k betónovým stenám i výstužiam

na lepenie perimetru a dosák XPS
ochrana proti radónu
vhodná ako náhrada asfaltových pásov
priateľská k prírode – bez obsahu
organických rozpúšťadiel
tixotropná bezšvová izolácia preklenujúca
trhliny v podklade do 2 mm

Cemix Mozaiková omietka
MAGIC DECOR STONE

Cemix
Injektážny krém

JEMNÁ DEKORATÍVNA OMIETKA
SO ŠTRUKTÚROU PRÍRODNÉHO
KAMEŇA

EMULZIA PRE INJEKTÁŽ MURIVA
PROTI VZLÍNAJÚCEJ VLHKOSTI

	aplikácia na soklové časti a interiéry
	vysoká ochrana pre namáhané plochy
	s možnosťou strojového nanášania
	v štyroch originálnych odtieňoch
	s možnosťou docielenia
trblietavého vzhľadu

Cemix Antigraffiti
OCHRANA FASÁD PROTI
NÁSTREKOM A KRESBÁM
	vysoko paropriepustný, transparentný náter
	odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom
	trvalý vydrží až 5 cyklov odstránenia znečistenia
bez nutnosti obnovy
	ľahko čistiteľný, nemení vzhľad povrchu
	ochrana omietok, tehál a betónu, prírodného kameňa,
pieskovca, vláknocementu a dobre súdržných náterov

	s vysokou účinnosťou vytvorenej horizontálnej
hydrofóbnej clony
	rýchla, čistá a jednoduchá aplikácia
priateľský k prírode bez obsahu organických rozpúšťadiel
	vhodný do tehlových, betónových a kamenných
konštrukcií

Cemix Pevná
hydroizolačná stierka
VYSOKO ODOLNÁ
SÍRANOVZDORNÁ OCHRANA PROTI
VODE PRE ŠIROKÉ POUŽITIE NA STAVBÁCH
	hydroizolačná stierka (náter) umožňujúci priamy styk
so zeminou
	použitie nad i pod úrovňou terénu
	pre horizontálne a vertikálne aplikácie
	vhodná pod sanačné omietky
	ochrana nádrží s pitnou vodou – vodné rezervoáre,
ČOV, pivnice
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PRIPRAVUJEME
PRE VÁS
V priebehu roka budú do predaja uvedené inovácie v oblasti lepenia obkladov a dlažieb, ktoré svojimi vlastnosťami doplnia súčasné portfólio značky Cemix tak, aby každý profesionál našiel kompletné riešenie pre rýchly a efektívny postup stavebných prác.

Cemix 205
Lepidlo EASY, C2T

Cemix 195
Lepidlo RAPID PLUS, C2FT

EXTRA JEMNÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO
S MINIMÁLNYM SKLZOM PRE MODERNÉ
VEĽKOFORMÁTOVÉ OBKLADOVÉ PRVKY

JEMNÉ LEPIDLO PRE PRÁCU V PRIESTORE
S NÁROKOM NA RÝCHLU POCHÔDZNOSŤ

	lepenie veľkoformátových obkladov, dlažieb,
ale aj mozaiky
	s takmer nulovým sklzom urýchľujúc prácu
	aplikačná hrúbka 1–8 mm
	už po 24–48 hodinách pochôdzna a škárovaťeľná
	do priestorov s mokrou prevádzkou, vrátane bazénov

Cemix 120
Reprofilačná stierka UNI
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pre rýchly postup prác pri lepení obkladov a dlažieb
v interiéri a exteriéri
aplikačná hrúbka 1–8 mm
už po 3–4 hodinách pochôdzne a škárovateľné

RÝCHLA OPRAVNÁ HMOTA PRE VYROVNANIE
PODLÁH A STIEN URÝCHĽUJÚCICH POSTUP PRÁC
	skracuje technologické pauzy
	už po 6–8 hodinách pochôdzna a vrstviteľná
	aplikačná hrúbka 1–20 mm
	znižuje spotrebu následných vrstiev
	rýchle vyrovnávanie spádových klinov balkónových
telies a podláh s krytom
	pod obklady dlažby hydroizolácie a samonivelizačné
stierky

