
• dobrá    •• veľmi dobrá    ••• výborná    •••• vynikajúca    ••••• najlepšia vo svojej triede

CERESIT ETICS FASÁDNE OMIETKY – Prehľad

HLAVNÉ VÝHODY

Ďalšie výhody

DOUBLE DRY TECHNOLÓGIA 
Mechanizmus dvojitej ochrany zabezpečuje rýchle vyschnutie 

povrchu omietky a jej odolnosť proti hromadeniu vlhkosti. 

DoubleDry
TECHNOLOGY

STABILITA FARIEB

Zdokonalená stálosť farieb vďaka ochrane 
pigmentov proti UV žiareniu 

a voľným radikálom. 

ODOLNOSŤ POVRCHU

Predĺžená životnosť povrchu vďaka vylepšenej ochrane 
polymérových väzieb proti voľným radikálom 

a schopnosti ich regenerácie.

ŠIROKÁ ŠKÁLA FARIEB

Dostupná v celej palete farieb Ceresit Colours of Nature® a Intense.

BIOPROTECT RECEPTÚRA 
Ochrana proti šíreniu mikroorganizmov 

a ich nežiaducicm vplyvom.

CT 76 omietka, ktorá chráni vašu fasádu

Výhody siliko-elastomérovej 
omietky CT 76:
• zvýšená odolnosť proti UV žiareniu

• vysoká stálosť farieb

• odolnosť povrchu 
 so samoliečiacim efektom DETAIL POVRCHU OMIETKY PO ROKOCH UŽÍVANIA

Použitie 
inej omietky

S použitím CT 76

www.ceresit.sk

DoubleDry
TECHNOLOGY

AeroPro
TECHNOLOGY

Pro DoubleDry
TECHNOLOGY

Extreme
impact resistance

100 J

Názov omietky
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

Charakteristické 
vlastnosti

• Elastická
• Odolná proti 

absorpcii vody
• Odolná proti 

plesniam a riasam 

• Hydrofóbna
• Odolná proti 

absorpcii vody
• Paropriepustná
• Odolná proti 

znečisteniu

• Vysoko paropriepustná, 
priedušná

• Odolná proti 
absorpcii vody

• Vysoko odolná proti 
plesniam a riasam

• Samočistiaca 
• Vysoko odolná 

proti znečisteniu
• Vysoko odolná 

proti absorpcii vody
• Paropriepustná
• Elastická a odolná 

proti nárazom

• Vysoko odolná 
proti UV žiareniu

• Vysoká stálosť farieb
• Odolný povrch
• Samočistiaca
• Vysoko odoná 

proti znečisteniu
• Vysoko odolná 

proti absorpcii vody
• Paropriepustná
• Elastická a odolná 

proti nárazom

• Extrémne odolná 
proti nárazom

• Extrémne elastická, 
vystužená vláknom

• Extrémne odolná 
proti tepelnému 
namáhaniu, 
premosťuje trhliny

• Extrémne odolná 
proti absorpcii vody

• Vysoká stálosť farieb

Odolnosť proti vode •• •••• •• •••• •••• •••••

Paropriepustnosť • ••• •••• ••• ••• •

Odolnosť proti znečisteniu •• ••• ••• •••• •••• ••••

Odolnosť proti biologickému
znečisteniu (plesne, riasy) •• ••• •••• ••• ••• •••

Trvanlivosť •• ••• •• •••• ••••• •••••

Paleta farieb ••• ••• •• ••• •••• ••••



Vytvárajú sa v omietkovej vrstve 

fotochemickým procesom pôsobením 

slnečného žiarenia a UV žiarenia. 

Voľné radikály ničia polymérové väzby, 

ktoré následne nedokážu fi xovať 

pigmenty vo svojej štruktúre.

Čo sú voľné radikály?

Aké sú účinky 
slnečného žiarenia?

Kľúčovým prvkom inovatívnej omietky je nová technológia UV Protect založená 

na UV pohlcovačoch a lapačoch voľných radikálov. Svetelné stabilizátory účinne 

bojujú s voľnými radikálmi a ich ničivými vplyvmi na povrch produktu.

Ceresit CT 76 obsahuje kombináciu kremíka a elastomérovej disperzie, ktorá 

poskytuje vynikajúcu flexibilitu, vysokú úroveň difúzie, odolnosť a nízku 

nasiakavosť.

Vyvinuli sme omietku Ceresit CT 76 
ako riešenie problému ničivého vplyvu 
slnečného žiarenia. 

UV Protect Technológia je založená na UV pohlcovačoch a la-

pačoch voľných radikálov, ktoré sú aktivované slnečnou energiou a kyslíkom. 

Stávajú sa neviditeľným štítom, ktorý zabezpečuje bezpečnosť omietky a tým 

aj fasády.

UV pohlcovače – absorbujú škodlivé UV žiarenie ako fi lter na vašej fasáde. 

Vďaka UV pohlcovačom:

• Teplota fasády je nižšia

• Omietka chráni i vrstvy pod omietkou

Lapače voľných radikálov – ich úlohou je chrániť fasádu pred účinka-

mi voľných radikálov, ktoré ničia polymérové väzby v štruktúre omietky. Lapače 

voľných radikálov zachytávajú a deaktivujú voľné radikály pred ďalšími reak-

ciami vedúcimi k degradácii polyméru.

Lapače voľných radikálov sa aktivujú pôsobením svetla a kyslíka a prispievajú 

k procesu samoliečby polymérových väzieb vo vnútri štruktúry omietky.

RIEŠENIE – CT 76 SOLAR PROTECT s technológiou UV Protect

Ničivý vplyv slnečného žiarenia

Molekula voľných radikálov

Iná omietka po rokoch užívania Poškodenie väzieb polymérov

UV žiarenie
Poškodzuje 

väzby 
polymérov

• Blednutie farieb

• Krehnutie omietky

• Praskanie a pľuzgiere

• Delaminácia omietky

• Fasáda sa stáva zraniteľnou 

pre napadnutie riasami a plesňami

Ceresit CT 76 po rokoch užívania

SLNEČNÉ ŽIARENIE – Hlavná hrozba pre fasádu? AKO TO FUNGUJE?

Slnenčné žiarenie je zdrojom dvoch hrozieb pre fasádu:

Voľné radikály Vystavenie UV žiareniu

Ceresit CT 76 – samoliečiaci efekt

Vďaka lapačom voľných radikálov:

• Sú chránené polymérové väzby

• Poškodená polymérová matrica sa regeneruje

• Polymérová väzby sú silné a povrch omietky je utesnený


