
CE 40 
AQUASTATIC 

Puikus pritaikymas ir spartesnis darbas  

Dėl paprasto CE 40 Silica Active glaisto naudojimo ir 
profiliavimo didelius keraminius paviršius galima užglaistyti 
vienodai ir efektyviai be ypatingų pastangų. Produkto 
naudojimo trukmė ilga (1,5 valandos po sumaišymo su 
vandeniu), tad turite pakankamai laiko išnaudoti visą jo kiekį, 
kol nesukietėjo. Taigi garantuojamas minimalus atliekų kiekis 
ir maksimalus laiko panaudojimas. Dėl „Silica Active“ 
technologijos dabar galėsite optimizuoti keraminių ir  
marmuro plytelių siūlių džiūvimo trukmę (pirmąjį glaistu 
padengtos siūlės džiūvimą) – priklausomai nuo aplinkos 
sąlygų ir plytelių sugerties savybių, glaistu padengtą paviršių 
galima valyti tik praėjus 5 – 30 minučių (didesnės įgerties 
keramikos trukmė bus ilgesnė). Nuvalysite lengvai ir be 
papildomų pastangų. Sutrumpėja ne tik laikas iki valymo – ant 
užbaigto paviršiaus galima vaikščioti jau po 6 valandų nuo 
tada, kai užbaigiami darbai.  

TrioProtect sudėtis užtikrina trigubą apsaugą 

Speciali sudėtis iš 3 parinktų medžiagų užtikrina patikimą ir 
efektyvę siūlių apsaugą nuo grybelio ir pelėsio. Glaistu 
padengtas paviršius ilgai  išlieka higieniškai švarus ir 
estetiškas.  

Sertifikuota aukščiausia kokybė 

CE 40 Silica Active yra vienas iš pažangiausių glaistų, 
atitinkantis EN 13888 ir CG2WA standartų reikalavimus. 

Tai įrodo didelį glaisto tvirtumą, atsparumą trinčiai ir mažesnį 

vandens įgėrimą. 

    Ceresit CE 40 su Silica Active technologija savybės:  

 

 optimizuota džiūvimo trukmė – tobulai tinka granitui 

 patvarumas – didesnis atsparumas įtrūkimams ir trinčiai  

 optimalus spalvos stabilumas ir vienodas paviršius  

 puikūs techniniai parametrai (CG 2 WA) 

 TrioProtection technologija, garantuojanti apsaugą nuo 

pelėsio ir grybelio  

 Aquastatic poveikis  

 idealiai lygus paviršius 

 puikus pritaikymas 

 

 

 

Ilgalaikė Aquastatic poveikio apsauga nuo vandens  

Dėl pasiteinusios Aquastatic technologijos vandens lašeliai 

neįsigiria į glaistą (hidrofibiškumo savybės), tuo pačiu neįsigiria ir 

kiti nešvarumai. Tad glaistas ilgą laiką išlieka atsparus vandeniui 

ir galite lengvai nuvalyti purvą.  

 

 

 

 

 

Ypač smulkios mikrosilikato dalelės garantuoja ilgalaikį 

ir estetiškai patrauklų rezultatą! 

Silica Active priedas cemento matricoje suformuoja pažangią 

šešiakampio formos mikrostruktūrą, kuri suteikia glaistui 

didesnį tankį. Dėl tokio tankio glaistas tampa ilgaamžis, 

patvarus, atsparus spaudimui ir įtrūkimams bei trinčiai. 

Matricoje įmaišyti stabilizuoti spalvos pigmentai leidžia gauti 

vienalytį, vienodą atspalvį, o drauge išlaiko optimalų spalvos 

stabilumą.  

PAŽANGI TECHNOLOGIJA 

 
 

Dėl parinktų medžiagų ir keraminių dangų 
atsparumo pelėsiui savybių TrioProtection 
prisideda prie sveiko patalpos klimato ir sveiko 
gyvenimo.  

 



4 įkvėpimo elementai 

CE 40 Silica Active glaistą galite rinktis iš nuostabių 32 
spalvų, kurios suskirstytos į 4 grupes: AIR (oro), FIRE 
(ugnies), EARTH (žemės) ir WATER (vandens). Ši naujoji 
paletė, kurią įkvėpė 4 elementų atspalviai, leis jums sukurti 
įspūdingą bet kokio stiliaus erdvę. 

Elastingas glaistas Ceresit CE 40 Silica Active skirtas 

specialiai vonios kambariams, virtuvėms ir kitoms vietoms, 

kuriose kaupiasi drėgmė. Kai plytelių klijai pakankamai 

sukietėję, galite pradėti glaistyti. Nepamirškite, kad siūlėse tarp 
plytelių neturi būti klijų likučių ir nešvarumų.  

Oro ir žemės harmonija  
Natūralios žemės ir oro elementų 
spalvos puikiai dera su dabartinėmis 
plytelių mados tendencijomis. 

Ugnies ir vandens kontrastas 
Ryškios ir intensyvios ugnies 
elemento spalvos bei ypatingi 
vandens elemento atspalviai gali 
padėti jūsų kambaryje sukurti 
įspūdingus dizaino efektus. 

Ruošdami glaistą įpilkite CE 40 į kruopščiai atmatuotą kiekį 

švaraus, vėsaus vandens, kaip nurodyta ant pakuotės. 

Maišykite mišinį su gręžimo įrankiu, kol gausite vienalytę 

masę be grumstų. 3 minutėms palikite mišinį susiformuoti, 
tada vėl išmaišykite.  

WATER 
 
Ocean 

FIRE 
 
Sahara 

Sky Pink 

Crocus Chili 

Tepkite glaistą ant plytelių paviršiaus glaistymo mentele. 

Būtina gerai užpildyti visas siūles tarp plytelių, nepalikdami 

tuštumų. Prieš išlygindami paviršių ir prieš valydami, leiskite 

glaistui džiūti siūlėje (patikrinkite pirštu). Tam gali prireikti nuo 

5 iki daugiau nei 30 minučių. Trukmė priklauso nuo sugerties 

savybių, siūlės pločio, taip pat nuo aplinkos ir pagrindo 
temperatūros.  

Lila Clinker 

Mint Chocolate 

Kiwi Graphite 

Coal 

EARTH 
 

Cocoa 

AIR 
 

Jasmine 

Terra Pergamon 

Po pradinio džiūvimo pašalinkite medžiagos perteklių 

nuvalydami plyteles ir siūles švaria sudrėkinta kempine. 

Valykite sukamaisiais judesiais. Po to nuvalykite sausu 

skudurėliu, nes trinant sukietėjusio glaisto daleles į drėgną 

glaistą paviršius gali keisti spalvą.  

Siena Balta 

Toffi Carrara 

Caramel Silver 

Bahama Manhattan 

Natura Pilka 

Melba Cemento 
pilkumas 

Antrą kartą geriausia valyti įstrižais judesiais, naudojant švarų 

vandenį. Patarimas: jeigu plyteles antrą kartą nuplausite 

švariu vandeniu kitą dieną, paviršius taps vienodesnis ir 

sudrėks mineralai (pakartotinis drėkinimas). Norėdami 

papildomai apsaugoti impregnuojant siūles, galite naudoti 

skaidrų CT 10 silikoninį impregnantą. 

Cream Antracite 

Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAUJA SPALVŲ PALETĖ NAUDOJIMAS ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO 

 

Dėl ribotų spausdinimo galimybių pateiktos spalvos tik apytiksliai atitinka tikruosius 

produkto atspalvius. Tikrosios spalvos gali skirtis nuo spausdintų spalvų.  

1. Išlyginkite 

2. Nuplaukite 


