
Ceresit fasádní materiály za skvělé ceny s rychlou dostupností 

 

Zdravím Vás, 

rád bych Vás seznámil se zajímavou nabídkou fasádních produktů firmy Ceresit. Ceresit patří 

k předním výrobcům materiálů pro zateplovací systémy fasád a nabízí produkty v té nejlepší kvalitě. 

 

 

Novinkou letošního jara je lepící a stěrkový tmel Ceresit CT80. 

K výhodám tohoto lepidla a stěrky v jednom je možnost jeho použití na polystyren 

EPS70F, EPS100F a všechny typy fasádních minerálních desek (vata lamely, vata 

desky). 

Lepidlo má jemnou konzistenci a zrnitost a velmi dobře se zpracovává. Vytváří 

vynikající spoj mezi podkladem a fasádní deskou a armovací vrstva dosahu velmi 

dobrých pevnostních hodnot.  

 

Další výhodou je jeho příznivá cena, která dokáže konkurovat podobným produktům jiných výrobců. 

Cena se v našem obchodu 148Kč s DPH. 

Orientační spotřeba na lepení izolantu je kolem 5kg/m2 a pro armovací vrstvu 4kg/m2. 

Lepidlo je baleno po 25kg/pytel, 42pytlů/paleta. 

Lepidlo Ceresit CT80 je certifikováno pro zateplovací systém Ceresit Ceretherm UNIVERSAL. 

 

Lepidlo můžete zakoupit v eshopu na odkaze: http://www.zatepleni-fasad.eu/ceresit-ct-80-lepici-

sterkovy-tmel/ 

 

http://www.zatepleni-fasad.eu/ceresit-ct-80-lepici-sterkovy-tmel/
http://www.zatepleni-fasad.eu/ceresit-ct-80-lepici-sterkovy-tmel/


Lepící a stěrková vyztužená hmota pro zateplovací systémy s EPS izolantem 

Ceresit CT 85 

Ceresit CT85 je vysokopevnostní lepící a stěrkový tmel určený pro zateplovací 

systémy fasád s EPS70F, EPS100F a šedým grafitovým polystyrenem. 

Ceresit CT85 je vyztužený celuózovými a uhlíkovými vlákny, které z tohoto lepidla 

dělají vysoce odolný stěrkový tmel pro vytváření armovací vrstvy s vloženou 

síťovinou. 

Lepidlo má velmi jemnou konzistenci a velmi dobře se zpracovává. Má vysoce 

flexibilní vlastnosti a je velmi používané při zateplování dřevostaveb, kde se 

polystyren na OSB nebo jiné dřevodesky lepí  PU lepící pěnou Ceresit CT84. 

Lepící stěrku Ceresit CT85 můžete nakoupit za velmi příznivou cenu 187Kč s DPH. 

Lepidlo je certifikováno do systému Ceresit Ceretherm Classic tř.A. Je vhodné pro zateplení fasád 

všech tipů budov. 

Doporučuji shlédnout zajímavé video o tomto materiálu. 

 

 

Orientační spotřeba na lepení izolantu je kolem 5kg/m2 a pro armovací vrstvu 4kg/m2. 

Lepidlo je baleno po 25kg/pytel, 42pytlů/paleta. 

 

Lepidlo lze zakoupit v eshopu na odkaze:  

http://www.zatepleni-fasad.eu/lepici-a-sterkovy-tmel-ceresit-ct-85/ 

 

http://www.zatepleni-fasad.eu/lepici-a-sterkovy-tmel-ceresit-ct-85/
https://www.youtube.com/watch?v=Hl6rKCRWXk0


Lepící pěna na polystyren Ceresit CT84 

 

Převratný produkt v lepení polystyrenových desek. Vysoká přilnavost ke všem stavebním 

materiálům a podkladům. Pěna má uzavřenou strukturu a nenasákavá vlhkost. Vhodná pro 

vyplňování spár mezi izolanty. 

Pěna se dodává v kartuši 850ml s výtěžností pro lepení EPS desek až 10m2. 12ks/karton. 

Výborná cena 164Kč/ks s DPH 

 

Najdete v eshopu na odkaze:  

http://www.zatepleni-fasad.eu/ceresit-ct-84-express-750ml-lepici-pena-na-polystyren/ 

Zasíláme PPL službou do 24hodin. 

Zajímavé video o pěně Ceresit CT84 

 

 

Pěnu lze kombinovat s lepidly CT80 a CT85 pro armovací vrstvu. 

 

 

 

 

http://www.zatepleni-fasad.eu/ceresit-ct-84-express-750ml-lepici-pena-na-polystyren/
https://www.youtube.com/watch?v=hqHHZCpL11A


Ceresit pastovité fasádní omítky s protiplísňovou přísadou 

V nabídce firmy CERESIT probarvené pastovité omítky pro povrchovou úpravu zateplených fasád 

najdete tři výjimečné produkty za velmi výhodnou cenu. 

 

Akrylátová omítka Ceresit CT60 

 

Balení 25kg 

Cena/bal:  849Kč s DPH  Cena/kg: 33,96Kč s DPH 

Odkaz na eshop:  

http://www.zatepleni-fasad.eu/akrylatova-omitka-ceresit-ct-60-ct-63-ct-64/ 

 

 

Silikon-silikátová omítka Ceresit CT174 

 

Balení 25kg 

Cena/bal: 1000Kč s DPH Cena/kg: 40Kč s DPH 

Odkaz na eshop: 

http://www.zatepleni-fasad.eu/silikon-silikatova-omitka-ceresit-ct-174-ct-

175/ 

 

Mozaiková soklová omítka Ceresit CT77 

Balení 25kg 

Cena/bal: 1542Kč s DPH Cena/kg: 61,60Kč s DPH 

Odkaz na eshop: 

http://www.zatepleni-fasad.eu/mozaikova-omitka-ceresit-ct-77/ 

 

 

Uvedené materiály Vám rádi zavezeme s dopravou zdarma na stavbu o 10000Kč s DPH, po celé ČR. 

R-STAV servis s.r.o., 800 46 46 46, obchod@zatepleni-fasad.eu  ,  www.zatepleni-fasad.eu 
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