
Vždy perfektne suchá a čistá fasáda
Silikónové omietky Ceresit obohatené o receptúru DoubleDry 

udržia fasádu Vášho domu čistejšiu a odolnejšiu po dlhú dobu vďaka:

• veľmi nízkej nasiakavosti
• vynikajúcej paropriepustnosti
• vysokej odolnosti proti zašpineniu
• excelentným samočistiacim vlastnostiam
• vysokej odolnosti proti vzniku a šíreniu rias a plesní
• štruktúre odolnej proti vplyvom počasia a nárazu



Odolná proti akumulácii 
vlhkosti a špiny

Odolná 
proti zašpineniu

Pokročilá ochrana Vašej fasády so značkou Ceresit

Vysoká ochrana zvonku,
maximálny efekt zvnútra

Fasáda budovy je vystavená rozličným vplyvom počas celého roka. 
Špina, výfukové plyny, kyslé dažde či vietor vplývajú na vzhľad 
fasády a prispievajú k vzniku a šíreniu rias a plesní.

Výsledkom môže byť poškodenie konštrukcie budovy, trvalé 
zašpinenie fasády alebo vznik dojmu zanedbania budovy. 
S cieľom zabezpečiť, aby fasáda a celý izolačný systém 
budovy zostali atraktívne a funkčné po dlhú dobu, bol vytvorený 
externý tepelno-izolačný kompozitný systém, ktorého úlohou 
je viac ako len zakryť budovu.

Nová generácia silikónových fasádnych omietok Ceresit 
je založená na technológii Double Dry. Vylepšená receptúra 
umožňuje vytvorenie prvotriednych fasád, ktoré sú perfektne 
chránené proti externým vplyvom a fasáda tak zostane 
dlhodobo čistá.

Dlhodobo krásna fasáda 



Odolná proti nasiaknutiu vody 
a poveternostným vplyvom

Limitované podmienky pre vznik 
a šírenie rias a plesní



Hydrofóbny efekt
Kvapky vody nevsakujú do štruktúry omietky, ale vytvárajú perličky 
na jej povrchu a takto stekajú dolu po omietke. 

Double Dry technológia 

Revolúcia v silikónových omietkach Ceresit 
poháňaná technológiou Double Dry

Vynikajúca paropriepustnosť
Hustá štruktúra omietky je vodoodpudivá, ale vysoko paropriepustná. 
Akákoľvek zvyšková vlhkosť po daždi jednoducho a rýchlo vyschne. 

Nízka nasiakavosť vody
Povrch omietky a jej štruktúra sú vynikajúco chránené 
proti vsiaknutiu vody do fasády.

Rýchle schnutie fasády
Vďaka dvojitému mechanizmu (Double Dry) povrch omietky veľmi 
rýchlo vyschne  a je odolný proti akumulácii vlhkosti.



Hydrofóbny povrch omietky 
s technológiou Double Dry

• Kvapky vody zostávajú vo forme malých perličiek na povrchu omietky
• Nízka priľnavosť špiny 
• Rýchlejšie schnutie povrchu omietky
• Vyššia odolnosť fasády proti nasiakavosti vody a jej akumulácii v omietke
• Obmedzené podmienky pre vznik a šírenie rias a plesní

Omietka Ceresit
s technológiou Double Dry

Nehydrofóbna omietka

uhol kontaktu s vodou >90o

Dvojitý mechanizmus

Vďaka technológii Double Dry sa silikónové omietky Ceresit vyznačujú 
vynikajúcimi vlastnosťami čo sa týka čistoty, trvanlivosti, ochrany 
a budúcnosti fasády Vášho domu.

S cieľom zabezpečiť perfektné vlastnosti našich silikónových omietok, 
pozostáva technológia Double Dry z dvoch základných funkcionalít:

1. Veľmi nízka nasiakavosť vody na povrchu omietky
2. Vysoká priepustnosť vodnej pary

Vďaka mechanizmu dvojitej ochrany je povrch omietky hydrofóbny, 
rýchloschnúci a odolný proti akumulácii vlhkosti.

Výsledkom je fasáda, ktorá je dlhodobo čistá a odolná 
proti vzniku a šíreniu rias, plesní a húb.

Silikónové omietky Ceresit



Suchšia, čistejšia, odolnejšia
Vodoodpudivý, hydrofóbny efekt dramaticky znižuje priľnavosť 
nečistôt na fasádu. Extrémne nízka nasiakavosť vody zas eliminuje 
rast a šírenie mikroorganizmov. Okrem toho vysoko odolná 
štruktúra omietky chráni fasádu pred mechanickým poškodením 
a poveternostnými vplyvmi. Výsledkom je dlhodobo spoľahlivá 
ochrana Vášho domu.

Excelentné samočistiace vlastnosti
Vďaka antistatickým a hydrofóbnym vlastnostiam omietky sú nečistoty 
z povrchu odpudzované, na povrch sa neprilepia a v dôsledku toho 
sú jednoducho zmývateľné vodou alebo odviate vetrom.

Odolnosť proti poveternostným vplyvom 
a mechanická odolnosť
Kompaktná a odolná štruktúra omietky zvyšuje odolnosť proti nárazu 
a vplyvom počasia. Omietka je fl exibilnejšia, čo pomáha predchádzať 
vzniku mikro trhliniek.

Minimalizovaný rast rias a plesní
Menej špiny a suchší povrch omietky predstavuje nevhodné prostredie 
pre výskyt mikroorganizmov na fasáde. Výsledkom je minimalizovaný 
vznik a šírenie rias a plesní.



Prémiové silikónové omietky

CT 74
SILICONE SELF CLEAN
Hladená štruktúra | Zrno: 1,5; 2,0 alebo 2,5 mm 

CT 75
SILICONE SELF CLEAN
Ryhovaná štruktúra | Zrno: 2,0 mm

• Vysoko samočistiace
• Vysoko odolné proti znečisteniu
• Hydrofóbne
• Veľmi nízka nasiakavosť (najvyššia trieda W3)
• Vysoká paropriepustnosť (najvyššia trieda V1)
• Dlhodobo trvanlivé

• Vysoko elastické a odolné proti nárazu
• Vysoko odolné proti poveternostným vplyvom
• BioProtect – chránené proti plesniam, riasam a hubám
• Možnosť strojového spracovania
• Dodávané v celej palete farieb 

Ceresit Colours of Nature®



Komplexné, pohodlné, nákladovo efektívne

Či ide o rekonštrukciu alebo novú výstavbu, rodinný, 
bytový dom či verejnú budovu: Omietky Ceresit s technológiou 
Double Dry chránia vašu investíciu po dlhú dobu. 
Naše produkty pôsobia ako ochranný štít na Vašej fasáde 
a udržia ju čistú a odolnú po dlhú dobu.

Výhody silikónových omietok Ceresit

Nádherné výsledky tak 
jednoducho ako nikdy predtým



Vynikajúci vzhľad 
a trvanlivosť fasády

Zriedkavejšia potreba 
renovácie

Nižšie celkové náklady 
na údržbu

Vyššia hodnota Vášho majetku

Dlhší životný cyklus fasády 
a jej zateplenia



Silikónové omietky obohatené 
o technológiu Double Dry:

• veľmi nízka nasiakavosť (trieda W3)
• vynikajúca paropriepustnosť (trieda V1)
• excelentné samočistiace vlastnosti
• vysoká odolnosť proti zašpineniu
• vysoká odolnosť proti vzniku a šíreniu rias a plesní
• štruktúra odolná proti vplyvom počasia a nárazu
• nízke náklady na údržbu
• súčasť systémov Ceresit Ceretherm ETICS

Viac informácií získate na: 
www.ceresit.sk

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
e-mail: ceresit@sk.henkel.com

www.ceresit.sk
www.ceresit-visage.com/sk
www.ceresit-impactum.com/sk


