
Tynki - Podsumowanie

Więcej informacji o tynkach i farbach na stronie www.ceresit.pl

dobry bardzo dobry doskonały wyjątkowy najlepszy w swojej klasie

*w porównaniu do tynku CT 74 na podstawie badań w Xenotest. 

Portfolio kolorystyczne 

Paroprzepuszczalność

Tynki Mineralne Akrylowe Silikatowo-Silikonowe Silikatowe Silikonowe Siliko-Elastomerowe Elastomerowe

Nazwa CT 137
Mineral Dry

CT 60
Acrylic Elastic

CT 174
Silicate-Silicone

Aquastatic

CT 72
Silicate Aero

CT 74
Silicone Self Clean

CT 76
Silico-Elastomeric

Solar Protect

CT 79
Elastomeric Impactum

Kluczowe właściwości

Odporność na nasiąkanie

30% wyższa odporność 
na UV*
Trwałość powierzchni 
z efektem samonaprawy
Wysoka stabilność koloru
Samoczyszczący (wysoce 
odporny na zabrudzenia)

Ekstremalnie odporny 
na uderzenia mechaniczne - 
nawet o sile 100 J
Ekstremalnie elastyczny, 
wzmocniony włóknami 
Ekstremalnie odporny 
na naprężenia termiczne 
i mikropęknięcia

Wysoka trwałość koloru

Ekstremalnie odporny 
na wnikanie wody

Samoczyszczący
Wysoce odporny 
na zabrudzenia

Paroprzepuszczalny
Elastyczny i odporny 
na uderzenia

Wysoce odporny 
na wnikanie wody

Wysoce odporny 
na wnikanie wody i brudu

Hydrofobowy
Elastyczny i trwały 

Doskonale 
paroprzepuszczalny

Elastyczny

Wysoce odporny na glony 
i grzyby

Wysoce odporny 
na nasiąkanie Wysoce odporny 

na wnikanie wody

Wysoce paroprzepuszczalny 
i oddychający 

Wysoce odporny na glony 
i grzyby

Wysoce niepalny

Wysoce paroprzepuszczalny, 
oddychający 

Naturalnie odporny na rozwój 
grzybów, alg i pleśni

Odporność na zabrudzenia

Odporność na 
zanieczyszczenia biologiczne 
(glony, grzyby) 

Trwałość



Trwałość

Portfolio kolorystyczne

Mostkowanie rys

Farby - Podsumowanie

Więcej informacji o tynkach i farbach na stronie www.ceresit.pl

Farby Akrylowe

Nazwa CT 42
Acrylic Elastic

Wysoce odporna na
nasiąkanie
Wysoce odporna na
uszkodzenia i warunki
atmosferyczne

Kluczowe właściwości

Odporność na zabrudzenia

Odporność na nasiąkanie

Paroprzepuszczalność

Nanosilikonowe

CT 49
Nano Silicone Reno

Silikonowe

CT 48
Silicone Self Clean

Samoczyszcząca

Paroprzepuszczalna

Wysoce odporna na
zabrudzenia
Wysoce odporna na
nasiąkanie

Wysoce elastyczna

Paroprzepuszczalna

Wysoce odporna na
nasiąkanie

Mostkująca rysy
Samoczyszcząca

Silikatowe

CT 54
Silicate Aero

wysoce paroprzepuszczalna
(oddychająca)

Wysoce odporna na
nasiąkanie

wysoce niepalna
wysoce odporna na rozwój
alg i pleśni

Odporność na zanieczyszczenia biologiczne
(glony, grzyby)

dobra bardzo dobra doskonała wyjątkowa najlepsza w swojej klasie


