
VLASTNOSTI
u	jednoduché miešanie iba v kombinácii  

s Ceresit CE 89 UltraEpoxy Premium
u	dizajnový vzhľad hlavne v kombinácii so sklenenou  

mozaikou a porcelánom
u	pre obklady a dlažby, na steny a podlahy
u	pre sprchy, kúpeľne, kuchyne, obchody a pod.
u	na použitie v interiéri

OBLASTI POUŽITIA
CE 52 Silver Dust, CE 53 Silver Glow, CE 54 Gold a CE 55 
Neon sú špeciálne prísady pre epoxidovú škárovaciu hmo-
tu Ceresit CE 89 na vytvorenie jedinečných a exkluzívnych 
efektov škárovacích hmôt. Ak sú do dvojzložkovej epoxidovej 
škárovacej hmoty pridané prísady, škárovacia hmota vytvorí 
špeciálny trblietavý efekt, bez toho, aby stratila svoje hlavné 
vlastnosti alebo základnú farbu.

CE 52 Silver Dust je dekoratívna prísada do akejkoľvek far-
by CE 89 na vytvorenie jedinečného „kovového” vzhľadu.

CE 53 Silver Glow je dekoratívna prísada do akejkoľvek 
farby CE 89, ktorá umožňuje, aby malta mala „strieborný 
lesk”.

CE 54 Gold je dekoratívna prísada do akejkoľvek farby 
CE 89 na vytvorenie jedinečného vzhľadu „zlatého lesku”. 

CE 55 Neon je dekoratívna prísada CE 89 na vytvorenie je-
dinečného „neónového” vzhľadu, dá sa však kombinovať 
iba s nesledujúcimi odtieňmi CE 89: Pearl Grey, Toffi, Jasmine. 

PRÍPRAVA PODKLADU
Platia podmienky uvedené v technickom liste škárovacej hmoty 
Ceresit CE 89 UltraEpoxy Premium.

SPRACOVANIE
Ceresit CE 89 sa skladá z dvoch súčastí dodávaných v jed-
nej nádobe. Zmiešajte zložku B (katalyzátor) so zložkou 
A (živica) pomocou nízkootáčkového miešadla s nástavcom 
(cca 400 ot./min), kým nezískate homogénnu hmotu bez hru-
diek. Pridajte dekoratívnu prísadu (CE 52, CE 53, CE 54 alebo 
CE55) k už rozmiešanej epoxidovej škárovacej hmote CE 89, 
premiešajte ju najprv zľahka špachtľou a potom s nízko rých-
lostným elektrickým miešadlom, pokiaľ nebude hmota rovno-
merne rozmiešaná. Zároveň odporúčame spoločne používať 
overené skladby produktov značky Ceresit-systémové riešenia 
Ceresit, ktoré sú navrhované pre ich spoločnú aplikáciu a je 
garantovaná kompatibilita pri ich následnom použití. V prípa-
de použitia výrobku iného výrobcu ako Henkel nie je možné 
garantovať vhodnosť použitia alebo dosiahnutie zamýšľané-
ho výsledku. Vzájomné použitie si overte vykonaním vlastnej 
skúšky, alebo vopred konzultujte s výrobcom. Vzájomné pou-
žitie produktov rôznych výrobcov nie je možné otestovať a z 
dôvodu rozdielneho chemického zloženia nemožno ani vylúčiť 
ich vzájomnú neželanú interakciu.
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Dekoratívne prísady pre epoxidovú škárovaciu hmotu 
CE 89 na vytvorenie jedinečného vzhľadu.

Color stability Easy
workability Gres tiles Mosaic Indoor

 EPOXY GLITTERS
CE 52 SILVER DUST, CE 53 SILVER GLOW, 
CE 54 GOLD, CE 55 NEON



NEPREHLIADNITE
Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote vzduchu 
i podkladu od +18 °C do +23 °C. Všetky údaje boli stano-
vené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. 
V týchto podmienkach je produkt ľahko spracovateľnou hlad-
kou hmotou s dobou spracovateľnosti asi 1 hodinu. Za iných 
klimatických podmienok počítajte so skrátením, resp. predlže-
ním doby vytvrdnutia materiálu. Ceresit CE 89 UltraEpoxy Pre-
mium zmiešaný s prísadami sa nedá nanášať na keramické 
povrchy, ktoré sú v kontakte s chemickými látkami, ani na prie-
myselné podlahy. Viac informácií o podmienkach nájdete 
v technickom liste CE 89. Pri práci používajte ochranné ruka-
vice a okuliare. Na pracovisku zabezpečte zodpovedajúce 
vetranie. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a myd-
lom, ošetrite vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí 
do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 mi-
nút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vy-
pite 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie 
o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU
Na recykláciu odovzdávajte len úplne vyprázdnené obaly. Vy-
tvrdnuté zvyšky produktu odovzdajte v mieste zberu odpadu, 
nevytvrdnuté zvyšky odovzdajte v mieste zberu špeciálneho/
nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

SKLADOVANIE
Do 60 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní na pale-
tách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených 
obaloch.

BALENIE
Ceresit CE 55 Neon – 200 g
Ceresit CE 52 Silver Dust – 75 g
Ceresit CE 53 Silver Glow – 75 g
Ceresit CE 54 Gold – 75 g
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Distributér: 
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
www.ceresit.sk, e-mail: ceresit@sk.henkel.com

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. 
Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo použí-
vaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezá-
väzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmie-
nok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú 
technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú 
všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.


