
Ces_01 Castel nemesvakolat alapozó CESAL NEMESVAKOLAT ALAPOZÓ

A CESAL NEMESVAKOLAT ALAPOZÓ műgyanta 

bázisú, töltőanyagokat és speciális 

adalékanyagokat tartalmazó termék. A benne 

található kvarcszemcsék növelik az alapozó 

tapadását és ellenálló képességét.

Ces_03 Beton Contact
TAPADÓHÍD, NEM NEDVSZÍVÓ 

FELÜLETEKRE

A termék műgyanta bázisú diszperziós alapozó, 

mely speciális adalékanyagokat és szerves 

kötőanyagokat tartalmaz, valamint az 

alapfelületi érdesség növelésének érdekében 

kvarcszemcsét. A kezelt felületek 

elkülöníthetősége érdekében a termék fehér és 

színezett változatban is gyártásra kerül.

Ces_04 Castel mozaikvakolat alapozó MOZAIK VAKOLAT ALAPOZÓ

A Cesal Premium Mozaik Vakolat Alapozó tiszta 

akril-gyanta bázisú diszperziós termék, 

adalékanyagokkal. A mozaik vakolat alapozó 

kifejezett célja, hogy tökéletesen előkészítse a 

felületet a mozaik vakolat felhordására, 

minőségi eredményt érve el.

Ces_05 Univerzális falfelület és esztric alapozó

CESAL PREMIUM SPECIÁLIS 

ALAPOZÓ ÖNTERÜLŐ 

ALJZATKIEGYENLÍTŐHÖZ

A speciális alapozó önterülő aljzatkiegyenlítőhöz 

egykomponensű, akril diszperziós, adalékokat 

tartalmazó alapozó. A termék jellemzői: nagyon 

jó tapadás; gyors száradás; könnyű felhordás. A 

finom szemcseméretnek köszönhetően könnyen 

behatol az ásványi felültekbe.

Ces_08 Castel Szilkon alapú nemsvakolat

CASTEL SZILIKONGYANTA ALAPÚ 

KAPART STRUKTÚRÁJÚ 

NEMESVAKOLAT

Professzionális termék, szilikongyanta bázisú, 

mely szilikonokat, fehér pigmenteket, 

természetes márvány őrleményt és speciális 

adalékanyagokat tartalmaz

Ces_09 Aurora nemesvakolat

DÍSZVAKOLAT BÁZIS 

HŐSZIGETELÉSHEZ, SZÍNEZHETŐ 

COLORADO SZÍNRENDSZERBEN - 

FAKÉREG 2MM

Cesal AURORA Díszvakolat készre kevert, 

műgyanta bázisú, különböző szemcsenagyságú 

mészkő és egyéb töltőanyagot, valamint 

tulajdonságjavító adalékanyagokat tartalmazó 

vakolat.

Ces_10 Lábazati mozaik vakolat
MOZAIK VAKOLAT, KÜL- ÉS BELTÉRI 

BEFEJEZŐ MUNKÁLATOKHOZ

A mozaik vakolat műgyanta diszperziós 

kötőanyagú, adalékanyagokat tartalmazó 

termék, színes kvarcszemcsékkel 0,8-1,2 mm  

szemcsemérettel, különböző színárnyalatokban. 

A színskála 32 ajánlott színkombinációt 

tartalmaz, de a megrendelő kérésére más színek 

is előállíthatók

Ces_11 ANA 31 kültéri vakolat

ANA 31 – MÉSZ-CEMENT BÁZISÚ 

VAKOLÓHABARCS GÉPI 

VAKOLÁSHOZ KÜL- ÉS BELTÉRI 

FELHASZNÁLÁSRA

Az ANA 31 egy gyárilag előkevert, ásványi 

töltőanyag tartalmú vakolóhabarcs, amelynek 

összetétele: cement, kvarchomok, mészkő 

homok, mész, valamint tulajdonságjavító 

adalékszerek.

Ces_12 ANA 32 beltéri vakolat

ANA 32 – MÉSZ-CEMENT BÁZISÚ 

VAKOLÓHABARCS GÉPI 

VAKOLÁSHOZ BELTÉRI 

FELHASZNÁLÁSRA

Az ANA 32 egy gyárilag előkevert, ásványi 

töltőanyag tartalmú vakolóhabarcs, amelynek 

összetétele: cement, kvarchomok, mészkő 

homok, mész, valamint tulajdonságjavító 

adalékszerek.



Ces_15 Top glett kültéri
FEHÉR CEMENT BÁZISÚ SIMÍTÓ 

GLETT

Bel- és kültéri beton, könnyű beton, cement, 

mész-cement bázisú vakolt felületek befejező 

munkálataihoz. Hidratáció és száradás után az 

alapfelületen nagy simaságú felület képződik, 

mely jól tapad, ellenálló a nedvességgel szemben 

és jó vízpára áteresztő. Alkalmazási területe: 

nagyon sima felületek létrehozására magas 

páratartalmú helyiségekben és kültéren

Ces_16 Top glett beltéri
CESAL PREMIUM TOP  GLETT 

BELTÉRI SIMÍTÓ GLETT

Beltéri, nem túl nedves felületek glettelésére, 

mint: beton, cement és mész-cement alapú 

száraz vakolatok, gipszlapok. Nagyon finom és 

sima felületek képzésére, tapétázás, vagy  festés 

előtt

Ces_17 Basic glett
GIPSZ BÁZISÚ HÉZAGOLÓ ÉS 

FELÜLETKIEGYENLÍTŐ GLETT

A Cesal Premium basicGLET hézagoló és 

felületkiegyenlítő glettanyag, 2-6 mm 

vastagságban. Beltéri befejező munkálatokhoz 

ajánlott, nem túl nedvszívó felületeken, mint:: 

beton, száraz cement és mész-cement alapú 

vakolatok, vagy már glettelt felületek 

javításához.

Ces_18 Fugaflex gipszkarton hézagoló

CESAL PREMIUM FUGAFLEX 

FUGÁZÓ ANYAG GIPSZKARTON 

LEMEZEK HÉZAGOLÁSÁHOZ

Gipszkarton lemezek hézagolásához, üvegszövet 

háló, öntapadós szalag vagy szövet 

beáhyazásához, beltéri használatra.

Ces_14 Cesal Gélflex csemperagasztó

C2TES1 FLEXIBILIS 

CSEMPERAGASZTÓ GÉL 

FORMULÁVAL

Gél alapú  Formula

Alkalmazható vastagság 2-15 mm

Bármilyen típusú burkolat ragasztására alkalmas

Padlófűtés esetén is alaklmazható

Lecsúszás és zsugorodásmentes (6,5 l vízzel 

keverve)

Magas akár 35-C felületi hőmérséklet esetén is 

alkalmazható

Fugázható és járható 12 óra után

Ces_19 CP Elastik csemperagasztó

C2TE FLEXIBILIS RAGASZTÓ 

TERMÉSZETES KŐ ÉS KERÁMIA 

BURKOLÓLAPOKHOZ

Különböző kerámia lapok és természetes kő 

ragasztására kül- és beltérben, durva ásványi 

felületekre (cement- és mész kötésű 

vakolatokra, beton aljzatokra, habtéglára, stb.), 

deformálható alapokra, mint gipszkarton lapok, 

megfelelően előkészített OSB lapok, valamint 

magas páratartalomnak illetve -15°C és + 70°C, 

közötti hőmérsékletnek kitett felületeken, 

továbbá alkalmazható padlófűtéshez is.

Ces_20 CP Elasztik csemperagasztó fehér

CESAL PREMIUM ELASTIK FEHÉR 

FLEXIBILIS RAGASZTÓ MÁRVÁNY ÉS 

TERMÉSZETES KŐBURKOLATOK 

RAGASZTÁSÁRA

Márvány és természetes kő burkolatok 

ragasztásához bel- és kültérben

Lépcsők, erkélyek, homlokzatok, lábazatok, 

teraszok, kandallók burkolására

Nem módosítja a márvány vagy természetes kő 

burkolólapok eredeti színét

Mozaikok és üvegtéglák ragasztásához

Ajánlott kényes alapfelületekhez is: OSB lapok, 

gipszkarton lapok, már meglévő burkolatok

Ces_21 Rapid gyorskötésű csemperagasztó

GYORSKÖTÉSŰ BEL- ÉS KÜLTÉRI 

RAGASZTÓ, KERÁMIA 

BURKOLÓLAPOKHOZ

Ajánlott kerámia burkolólapok ragasztásához, 

rövid idejű felújítások során – használata 

bankok, üzletek, állomások, éttermek, folyosók, 

átjárók munkálatainál indokolt, ott, ahol a 

gyorsmegoldások elengedhetetlenül fontosak.6 

óra után járható és fugázható

Ces_22 Universal csemperagasztó
BEL- ÉS KÜLTÉRI CSEMPE ÉS 

JÁRÓLAP RAGASZTÓ

Különböző kerámia lapok (nedvszívó kerámia 

lapok, porcelán csempe, padlócsempe stb.) 

ragasztására kül- és beltérben, durva ásványi 

felületekre (cement- és mész kötésű 

vakolatokra, beton aljzatokra, habtéglára, stb



Ces_24 Standard csemperagasztó
BEL- ÉS KÜLTÉRI CSEMPE- ÉS 

JÁRÓLAP RAGASZTÓ

Cesal Premium STANDARD gyárilag előkevert, 

ásványi kötőanyagú ragasztó, mely cementet, 

kvarchomokot, tulajdonságjavító adalékokat 

tartalmaz. Alkalmazási területe: különböző 

kerámia lapok (csempe, padlócsempe, 

kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására stb.) 

kül- és beltérben, durva ásványi felületekre 

(cement- és mész kötésű vakolatokra, beton 

aljzatokra, habtéglára, stb.)

Ces_25 Gips Fix gipszkarton ragasztó
RAGASZTÓ GIPSZKARTON LAPOK 

RÖGZÍTÉSÉHEZ

A Cesal Premium GIPS FIX gipsz, mész alapú, 

ásványi kötőanyag tartalmú, kötés- és 

tapadásjavító adalékokat tartalmazó termék.

Ces_29 Cesal prémium fugázó  6 árnyalatban
FUGÁZÓ CSILLÁM HATÁSSAL 2 – 25 

MM

A Cesal Premium Fugázó Csillám Hatással öt 

technológiai innovációt foglal magába. Csillám 

hatás – Egyedi, dekoratív megjelenést kölcsönöz 

a fugának, és kiemeli a burkolat szépségét. A 

ragyogás függ a fény beesési szögétől és erejétől, 

illetve a fuga elhelyezkedésétől (fal vagy padló). 

A csillám hatás erősebben érvényesül 

mesterséges megvilágításban, míg természetes 

fényben lágyabb árnyalatot ölt. A fugában 

használt csillogó anyag az autófényezésben is 

alkalmazott, vékony polimer film. A csillogó 

anyag mérete és alakja biztosítja a tartósságot és 

a kivételes vizuális hatást.

Ces_30 Cesal prémium porfugázó 20 árnyalatban
FUGÁZÓ ANYAG 1-7 MM-ES 

FUGASZÉLESSÉGIG

A Cesal Premium fugázó anyagok  gres, porcelán, 

márvány, természetes kő lapok fugázására,7 mm-

ig , kül- és beltéren, nedves és száraz helyen, -

15°C és +40°C közötti hőmérsékleten.

Ces_31 Cesal prémium porfugázó csillám hatással 6 árnyalatbanEPOXI FUGÁZÓ 1,5 – 10 MM

A Cesal Premium Epoxi Fugázó természetes kő 

(csempék, gresslapok, klinker) műkő és mozaik 

fal- és padló burkoló lapok fugázására. 

Használata javasolt gyakori foltoknak és 

mosásnak kitett helyeken, ellenáll a 

szennyeződéseknek és agresszív vegyi 

anyagoknak. Beltéri felhasználás: fürdőszoba, 

zuhanykabin, zuhanyzó, WC, konyha, 

mosókonyha, garázs, kazánház, üzletek. Kültéri 

felhasználás: erkélyek, teraszok, lépcsők.

Ces_32 Cesal auto-nivel  önterülő aljzatkiegyenlítő ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

Aljzat egyenetlenségeinek, szintkülönbségek 

kiegyenlítésére 2-10 mm vatagságig hideg és 

meleg burkolatok lefeltetése elött. A termék 4 

óra elteltével járható és 12 óra után 

burkolható.Összetétel: cement, kvarc homok, 

speciális kötésgyorsító adalékok.

ces_33
Cesal auto-nivel rapid önterülő aljzatkiegyenlítő 3-

30 mm
ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

Aljazt egyenetlenségeinek, szintkülönbségek 

kiegyenlítésére 3-30 mm vatagságig hideg és 

meleg burkolatok lefeltetése elött.A termék 4 

óra elteltével járható és 12 óra után 

burkolható.Összetétel:Cement, kvarc homok, 

speciális kötésgyorsító adalékok

Ces_36 Thermoplus polisztirol ragasztó 2 AZ 1-BEN POLISZTIROL RAGASZTÓ

A Cesal Thermoplus 2 az 1-ben polisztirol 

ragasztó ásványi alapú, gyárilag előkevert 

termék, mely cementet, kvarchomokot, 

tulajdonságjavító adalékokat, valamint a 

felületképző réteg rugalmasságát javító cellulóz 

szálakat tartalmaz. Kül- és beltéri használatra, 

expandált és extrudált polisztirol, valamint 

ásványgyapot lemezek ragasztására, üvegszövet 

háló beágyazására, felület simítására. 

Ces_37 Thermoplus polisztirol ragasztó fehér
FEHÉR, 2 AZ 1-BEN POLISZTIROL 

RAGASZTÓ

A Cesal Thermoplus fehér, 2 az 1-ben polisztirol 

ragasztó ásványi eredetű, gyárilag előkevert 

termék, mely fehér cementet, kvarchomokot, 

tulajdonságjavító adalékokat, valamint a 

felületképző réteg rugalmasságát javító cellulóz 

szálakat tartalmaz. Kül- és beltéri használatra, 

expandált és extrudált polisztirol, valamint 

ásványgyapot lemezek ragasztására, üvegszövet 

háló beágyazására, felület simítására. 

Alkalmazható régi és új beton, tégla, habtégla 

(BCA) falazatra, valamint cement, mész, mész-

cement vakolatokon.



Ces_38 Hidrolastik kétkomponensű vízszigetelés

CESAL PREMIUM HYDROLASTIK 2C 

KÉTKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELŐ 

ANYAG

Vízbeszivárgásnak vagy esővíznek kitett 

épületelemek szigetelésére, bel- és kültérben 

egyaránt. Beltéri felhasználás: fürdőszobák, 

zuhanykabinok, WC-k, konyhák, mosókonyhák. 

Kültéri felhasználás: erkélyek, teraszok, 

pincefalak, aljzatok, mellvédelemek, vízaknák

Ces_39 Aqualastik egykomponensű vízszigetelés

CESAL PREMIUM AQUALASTIK 

EGYKOMPONENSŰ, FLEXIBILIS 

VÍZSZIGETELŐ MEMBRÁN

Védi a kerámia burkolatokat az épület 

belsejében keletkező nedvességtől

Ces_40 Hydrobit bitumenes ragasztó

CESAL PREMIUM HYDROBIT XPS 

BITUMENES DISZPERZIÓ, 

RAGASZTÁSHOZ

Szigetelő lemezek ragasztására: expandált 

polisztirol/bizumen, expandált polisztirol/beton, 

expandált polisztirol / expandált polisztirol, 

bitumen/bitumen

EPS / XPS lapok  valamint táblás üveggyapot 

ragasztására

Ces_41 Dysperbit bitumenes alapozó

CESAL PREMIUM DYSPERBIT 

ALAPOZÓ BITUMENES 

VÍZSZIGETELÉSHEZ

HYDROBIT 2K, HYDROBIT XPS bitumenes 

vízszigetelés alapozóként használható

HYDROBIT XPS bitumenes ragasztó alapozóként

bitumenes lemezzel borított tetők javítására

könnyű vízszigetelésként

Ces_42 Hydrobit kétkomponensü kenhető vízszigetelés

CESAL PREMIUM HYDROBIT 2K 

KÉTKOMPONENSŰ BITUMENES 

VÍZSZIGETELŐ DISZPERZIÓ

Építmények vízszigetelésére földdel érintkező 

épületszerkezeteken  Gyors száradás, az ásványi 

összetevőknek köszönhetően

Ces_43 Castel mosható beltéri falfesték MOSHATÓ BELTÉRI FEHÉR FESTÉK

CESAL PREMIUM CASTEL BELTÉRI bázis festék , 

mely magas minőségű akrilgyanta kötőanyagot, 

pigmenteket, töltőanyagokat, adalékokat és 

vizet tartalmaz. A termék jól tapadó, mosható és 

ellenálló bevonatot képez.

Penész- és gombaölő tulajdonságokkal 

rendelkezik, és fokozott ellenállással a 

nedvességgel és szennyeződésekkel szemben

Ces_44 Castel mosható kültéri falfesték KÜLTÉRI SZILIKONOS FESTÉK

A kültéri szilikonos festék professzionális termék, 

mely műgyanta kötőanyagot, szilikonokat, fehér 

pigmentet, töltőanyagot és speciális 

adalékanyagokat tartalmaz

Ces_45 Aurora mosható beltéri bázisfesték
MOSHATÓ BELTÉRI ÁTLÁTSZÓ 

BÁZISFESTÉK

Az AURORA MOSHATÓ BELTÉRI ÁTLÁTSZÓ 

BÁZISFESTÉK fehér, mosható beltéri festék, mely 

vizes diszperziós műgyanta kötőanyagot, fehér 

pigmentet, töltőanyagot és egyéb 

adalékanyagokat tartalmaz.

Ces_46 Aurora mosható kültéri bázisfesték MOSHATÓ KÜLTÉRI BÁZISFESTÉK

Az AURORA MOSHATÓ KÜLTÉRI BÁZISFESTÉK , 

mely vizes diszperziós műgyanta kötőanyagot, 

fehér pigmentet, töltőanyagot és egyéb 

adalékanyagokat tartalmaz. A termék a CESAL 

PREMIUM koncentrált színezőivel vagy vizes 

diszperziós festékek színezésére alkalmas 

színező pasztákkal színezhető.



Ces_47 Aurora family kültéri festék KÜLTÉRI FALFESTÉK
A kültéri AURORA Family fehér mosható 

falfesték vizes diszperziós műgyanta bázisú 

Ces_48 Aurora famili beltéri mosható falfesték BELTÉRI FALFESTÉK

A beltéri AURORA Family fehér mosható 

falfesték vizes diszperziós műgyanta 

kötőanyagot, fehér pigmentet, töltőanyagot és 

egyéb adalékanyagokat tartalmazó termék.

Ces_49 Castel egyrétegű kül és beltéri falfesték
EGYRÉTEGŰ, BELTÉRI, SZUPER-

MOSHATÓ FALFESTÉK

A CESAL CASTEL SZUPER-MOSHATÓ  bázisfesték, 

mely akrilgyanta alapú, pigmenteket, 

töltőanyagokat, speciális adalékokat és vizet 

tartalmaz. A termék mosható, tartós bevonatot 

képez.

Gomba- és penészellenes tulajdonságokkal 

rendelkezik, ellenáll a nedvességnek és 

szennyeződéseknek.

Ces_50 Satincolor selyemfényű lakk lazur SELYEMFÉNYŰ LAKK LAZÚR FÁRA

A SATINCOLOR sorozat olyan műgyanta alapú, 

speciális termékeket foglal magába, amelyek 

adalékanyagaiknak köszönhetően vízlepergetők, 

védelmet nyújtanak kékülés, penészgomba és 

rovarok ellen, valamint ellenállnak az UV-

sugaraknak

Ces_51 Aurora family fényes zománcfesték
GYORSAN SZÁRADÓ, ALKIDGYANTA 

BÁZISÚ FÉNYES ZOMÁNCFESTÉK

Az AURORA FAMILY sorozat termékei gyorsan 

száradó, fényes, levegőn száradó alkidgyanta 

bázisú zománcfestékek, melyek pigmenteket, 

töltőanyagokat, oldószereket és speciális 

adalékanyagokat tartalmaznak.

Ces_52 Preven korroziógátló alapozó fémre
ALKID MŰGYANTA BÁZISÚ 

ALAPOZÓ

A PREVENT KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ 

alkidgyanta alapú, korróziógátló pigmenteket 

tartalmazó termék.

Ces_56 Cesal prémium szaniter szilikon 20 szinben HÉZAGTÖMÍTŐ SZILIKON PASZTA

A Cesal Premium Szaniter Szilikon egy 

használatkész, kiváló minőségű, 

egykomponensű, penésszel és gombákkal 

szemben magas ellenállóképességű szigetelő- és 

tömítőanyag. A termék kötés után kemény és 

tartós tömítéssé alakul anélkül, hogy 

rugalmasságát elvesztené

Ces_57 Ultra clean fugatisztító

CEMENT-MÉSZ 

HABARCSMARADVÁNY ELTÁVOLÍTÓ 

TISZTÍTÓSZER

A Cesal Premium Ultra Cleant úgy tervezték, 

hogy eltávolítsa a régi cement, mész és gipsz 

maradványokat - szervetlen savat tartalmaz, 

ajánlott olyan felületek tisztításához, amelyeken 

ásványi habarccsal végeztek munkálatokat.

Ces_58 Sarokerősítő szalag vízszigeteléshez
CESAL PREMIUM SAROKERŐSÍTŐ 

SZALAG

Dilatációs és csatlakozási hézagok vízzáró 

fedésére, fal- és padlócsatlakozások vízzáró- és 

rugalmas áthidalására alkalmas, kerámia 

csempék és járólapok alá


