
Cemix 380  
Výplňový beton  
do prefabrikátů

výplňový beton  
s výbornou tekutostí

  výplň plotových dílců a prefabrikátů
  snadno vrstvitelný 
  omezuje tvorbu výkvětů
  snižuje pracnost při hutnění a vyrovnání povrchu 
  dokonale přilne k betonovým stěnám i výztuži 

Cemix Asfaltová lepicí  
a izolační stěrka 2K

bitumenová hydroizolační hmota  
pro hlavní izolační vrstvu konstrukcí

  pro lepení perimetru a desek XPS
  ochrana proti radonu
  vhodná jako náhrada asfaltových pásů 
  přátelská k přírodě – bez obsahu  

organických rozpouštědel
  tixotropní bezešvá izolace překlenující  

trhliny v podkladu do 2 mm

Cemix Mozaiková omítka  
MAGIC DECOR STONE

jemná dekorativní omítka 
se strukturou přírodního 
kamene

  aplikace na soklové části a interiéry
  vysoká ochrana pro namáhané plochy
  s možností strojního nanášení 
  ve čtyřech originálních odstínech
  s možností docílení třpytivého 

vzhledu

Cemix 
Injektážní krém

emulze pro injektáž  
zdiva proti vzlínající vlhkosti

  vysoká účinnost vytvořené horizontální hydrofobní clony
  rychlá, čistá a jednoduchá aplikace
  přátelský k přírodě – bez obsahu organických 

rozpouštědel 
  vhodný do cihelných, betonových a kamenných 

konstrukcí

Cemix Antigraffiti

ochrana fasád proti 
nástřikům a kresbám

  vysoce paropropustný transparentní nátěr
  odolný UV záření a povětrnostním vlivům
  trvalý, vydrží až 5 cyklů odstranění znečištění 

bez nutnosti obnovy
  snadno čistitelný, nemění vzhled povrchu 
  ochrana omítek, cihel, betonu, přírodního kamene, 

pískovce, vláknocementu a dobře soudržných nátěrů

Cemix Pevná  
hydroizolační stěrka

vysoce odolná  
síranovzdorná ochrana proti  
vodě pro široké použití na stavbách

  hydroizolační stěrka (nátěr) umožňující přímý styk 
se zeminou

  použití nad i pod úrovní terénu
  pro horizontální i vertikální aplikace
  vhodná pod sanační omítky
  ochrana nádrží s pitnou vodou – vodní rezervoáry, ČOV, 

sklepy
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extra jemné cementové lepidlo 
s minimálním skluzem pro moderní 
velkoformátové obkladové prvky

  lepení velkoformátových obkladů a dlažeb, ale i mozaiky
  s téměř nulovým skluzem urychlující práci
  aplikační tloušťka 1–8 mm
  již po 24–48 hod. pochozí a spárovatelné
  do prostor s mokrým provozem včetně bazénů

jemné lepidlo pro práci v prostoru 
s nárokem na rychlou pochůznost

  pro rychlý postup prací při lepení obkladů a dlažeb 
v interiéru i exteriéru

  aplikační tloušťka 1–8 mm
  již po 3–4 hod. pochozí a spárovatelné

rychlá opravná hmota pro vyrovnání 
podlah a stěn urychlující postup prací 

  zkracuje technologické pauzy
  již po 6–8 hod. pochozí a vrstvitelná
  aplikační tloušťka 1–20 mm
  snižuje spotřebu následných vrstev
  rychlá vyrovnávka spádových klínů balkonových těles 

a podlah s krytem
  pod obklady, dlažby, hydroizolace a samonivelační stěrky
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PřIPraVujeme 
PrO Vás

v průběhu roku budou do prodeje uvedeny inovace v oblasti lepení obkladů a dlažeb, které svými vlastnostmi doplní současné 
portfolio značky cemix tak, aby každý profesionál našel kompletní řešení pro rychlý a efektivní postup stavebních prací.

Cemix 120

Penetrace podlahová20 mm

1 mm

nosná konstrukce
čelo balkonu

Cemix 205  
Lepidlo EASY, C2T

Cemix 195  
Lepidlo RAPID PLUS, C2FT

Cemix 120  
Reprofilační stěrka UNI

ostatní standardníčásti systému


