
Ce

Pianka
montażowa

II pistoletowa i wężykowa

II bardzo dobra wydajność

II doskonałeparametry termiczne

Ce

Pianka zimowa
montażowa

II pistoletowa i wężykowa

II temp. pracy do - lDoe

II doskonałeparametry termiczne

!li Właściwości:
Wysokiej jakości poliuretanowa piana wężykowa i
pistoletowa Cerfix dedykowana jest przede wszystkim do
montażu drzwi i okien, wypełniania wszelkich przestrzeni
oraz termicznej i dźwiękowej izolacji. Produkt posiada
wysoką wydajność i krótki czas obróbki wstępnej. Piana
charakteryzuje się doskonałą przyczepnościądo typowych
materiałów budowlanych, odpornościąna starzenia,
pleśnie i grzyby.
Temperatura pracy: +5 C do + 30 C

!li Zastosowanie:
Osadzenie drzwi i okien, izolacja cieplna dachów i
stropodachów, wygłuszanie i uszczelnianie prześwitów ścian

działowych, kabin samochodowych, łodzi, wypełnianie i
izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania oraz pląbowanie szczelin w ścianach i w izolacji
termicznej.

!li Właściwości:
Wysokiej jakości poliuretanowa piana wężykowa,

pistoletowa Cerfix dedykowana jest przede wszystkim do
montażu drzwi i okien, wypełniania wszelkich przestrzeni
oraz termicznej i dźwiękowej izolacji. Produkt posiada
wysoką wydajność i krótki czas obróbki wstępnej. Piana
charakteryzuje się doskonałą przyczepnościądo typowych
materiałów budowlanych, odpornościąna starzenia, pleśnie

i grzyby.
Temperatura pracy: - 10 C do + 30 C

!li Zastosowanie:
Osadzenie drzwi i okien, izolacja cieplna dachów i
stropodachów, wygłuszanie i uszczelnianie prześwitów ścian

działowych, kabin samochodowych, łodzi, wypełnianie i
izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania oraz pląbowanie szczelin w ścianach i w izolacji
termicznej.

http://www.sewera.pl/45_chemia-budowlana_poliuretanowa-piana-montazowa-silikony.html


Ce

Silikon
uniwersalny

II do wnętrz i na zewnątrz

II doskonale przyczepny

II trwale elestyczny

Ce

Silikon
sanitarny

II grzybobójczy

II doskonale przyczepny

II trwale elastyczny

• Właściwości:
Silikon uniwersalny Cerfix to elastyczny i szybko
utwardzalny materiał uszczelniającydo zastosowań

wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Odporny na zmienne
warunki atmosferyczne, duże różnice temperatur i
promieniowanie UV . Dobra przyczepność do typowych
powierzchni budowlanych.

• Zastosowanie:
Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin, uszczelnianie
drzwi i okien, uszczelnianie elektrycznych kanałów

kablowych, drobne naprawcze prace domowe.

Dostępne kolory : bezbarwny, biały, brązowy, czarny,
szary.

• Właściwości:
Silikon sanitarny Cerfix to materiał uszczelniający

zawierający środki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi
pleśni, grzybów i glonów. Polecany jest do uszczelnień w
pomieszczeniach o wysokiej wilgotności - łazienki, kuchnie,
pralnie. Po utwardzeniu tworzy elastycznąspoinę odporną

na duże różnice temperatur i promieniowanie UV. Posiada
doskonałą przyczepność do szkła, ceramiki, porcelany
drewna i innych materiałów budowlanych.

• Zastosowanie:
Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin, spoinowanie
płytek ceramicznych i ich połączeń narożnych, fugi
pomiędzy umywalką a ścianą, uszczelnianie
zlewozmywaków oraz spoinowanie blatów kuchennych.

Dostępne kolory: biały i bezbarwny.

II do wnętrz i na zewnątrz

II doskonale przyczepny

II daje się malować

Akryl
uniwersalny

Ce x • Właściwości:
Cerfix Akryl Uniwersalny jest uszczelniaczem budowlanym
przeznaczonym do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w
murach. Charakteryzuje się dobrą przyczepnościądo
powierzchni porowatych (w szczególności podłoży

wapiennych). Praktycznie bezzapachowy. Może być

stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Odporny
na zmienne warunki atmosferyczne. Po pełnym utwardzeniu
akryl można malować.

• Zastosowanie:
Wypełnianie rys, pęknięć i spoin w ścianach i sufitach przed
malowaniem, uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram
okiennych, parapetów, balustrad, fugi między murem a
listwami przypodłogowymi,schodami, sufitem i gniazdkami.
Łączenie elementów konstrukcyjnych i budowlanych
poddanych małym naprężeniom, drobne naprawy przed
malowaniem.

Dostępne kolory: biały i brązowy.



Ce

Uszczelniacz
dekarski

II na wilgotne i suche powierzchnie

II doskonale przyczepny

II odporny na czynniki atmosferyczne

fil Właściwości: Uszczelniacz dekarski Cerfix to
modyfikowana bitumiczna masa uszczelniająca o wysokiej
odporności na promienie UV i zmienne warunki
atmosferyczne. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do
większości typowych powierzchni budowlanych np. drewna,
betonu, tynku, papy, blachy ocynkowanej. Nadaje się do
łączenia, zabezpieczania, uszczelniania opierzeń i połączeń
dachowych oraz przy pracach naprawczych nieszczelnych
dachów i ich elementów.

fil Zastosowanie:
Uszczelnianie uszkodzonych i przeciekających pokryć

dachowych, uszczelnianie elementów opierzeń blacharskich,
kominów, okapów, uszczelnianie na połączeniach rynien,
koszy i rur spustowych, wypełnianie dylatacji i bruzd
podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowej, ścian i
fundamentów budynków.

Ce

Klej
montażowy

II do wnętrz i na zewnątrz

II doskonale przyczepny

II szybki chwyt początkowy

fil Właściwości:

Cerfix - Klej montażowy jest uniwersalnym klejem na bazie
kauczuków. Przeznaczony jest do prac montażowych i
wykończeniowych. Charakteryzuje się bardzo szybkim
chwytem początkowym, doskonałą przyczepnościąi
zwiększoną wytrzymałością połączeń.

fil Zastosowanie:
Zalecany do klejenia listew, paneli, drewna, płytek

ceramicznych, parapetów, twardego PVC, szkła, metali i
blach metalowych.


