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® CETRIS cementforgácslap

obálka vnějšek

Közép-Európa legnagyobb

cementforgácslap gyártója

Közép-Európa legnagyobb

cementforgácslap gyártója

A CETRIS  LAPOK
AZ OSZTÁLYBAN A2

®



A CETRIS  lapok alkalmazása®  

Tűzvédelmi alkalmazások
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Bővebb tájékoztatást cégünk 
 weboldalán talál, esetleg 

kérjen részletes műszaki adatokat tartalmazó 
nyomtatott anyagokat vagy DVD-t. 

www.cetris.cz
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A CETRIS  LAPOK
 AZ OSZTÁLYBAN A2

®



63% faforgács 

25% cement 

10% víz 

2% hydratáló adálek 

 A 
 összetétele

®CETRIS cementforgácslapok

® CETRIS AKUSTIC
® ®A CETRIS  AKUSTIC cementforgácslap a CETRIS  BASIC típusú 

alaplap megmunkálásával (szabályos elrendezésű 12 mm 
átmérőjű nyílások fúrásával) készül. A lap alapmérete 1250 × 625 
mm, vastagsága 8 és 10 mm. Felülete sima, cementszürke 
(felületkezelés nélküli). A szabályosan elhelyezkedő furatok 
eredményeként jobb akusztikai tulajdonságokkal rendelkezik.    

®A CETRIS  AKUSTIC különösen sportlétesítményekben, változó 
hőmérsékletű és páratartalmú helyiségekben, valamint speciális 
igényű objektumokban alkalmazható hangelnyelő burkolatként.

® CETRIS AKUSTIC FINISH
A szabályosan perforált (szabályos elhelyezésű 12 mm átmérőjű 

®fúrt nyílásokkal rendelkező) CETRIS  AKUSTIC FINISH cement-
forgácslap alapmérete 1250 x 625 mm. A lapok felületkezeléssel - 
alapbevonattal és RAL, NCS színminták szerinti színárnyalatú 
fedőfestékkel vannak ellátva. A lapok előfúrt rögzítő nyílásokkal és 
megmunkált élekkel is rendelkezhetnek. A megfelelő színárny-
alatról konzultáljon a gyártóval.

Csatlakozzon hozzánk a Facebook-on: Készítettünk Önnek oldalt az egyre népszerűbb 
Facebook hálózaton is. Itt nem csak a legfrissebb szakmai újdonságokat találja meg, hanem
referenciáink exkluzív fényképeit is, továbbá itt közvetlenül feltehetnek nekünk a kérdéseit is.

Látogasson el a számos érdekes bemutatót és szerelési videót, valamint a CETRIS  
cementforgácslapok ellenálló képességének vizsgálatáról készült videókat tartalmazó YouTube 
csatornánkra. A hivatkozást a www.cetris.cz oldalon találja.

®

  A ®CETRIS lapok előnyei

Fagyálló
®A CETRIS  cementforgácslapok fagyállóak, tesztelésük az EN 

1328 szabvány szerinti 100 fagyasztási ciklussal történt.

Higiéniai ártalmatlanság
®A CETRIS  cementforgácslapok higiéniai szempontból 

egészségre ártalmatlanok, szagtalanok és semmilyen veszélyes 
anyagot nem tartalmaznak.

Penésszel és gombákkal 
szembeni ellenálló képesség

®A CETRIS  cementforgácslapok nedvességgel szembeni 
ellenálló képességének köszönhetően a felületük nem 
penészesedik.

Rovarokkal szembeni 
ellenálló képesség

®A CETRIS  cementforgácslapok cementtartalmuknak 
köszönhetően abszolút rovarálló kivitelűek.

obálka vnitřek

Környezetbarát
A cementforgácslapok környezetbarát termékek. Nem 
tartalmaznak semmilyen veszélyes anyagot, pl. azbesztet vagy 
formaldehidet, benzinnel és olajjal szemben ellenállók.

Tűzállóság
®A CETRIS  cementforgácslap tűzálló, az európai EN 13 501-1 

szabvány szerinti tűzzel szembeni reakció osztály besorolás 
alapján: A2-s1,d0 – tűzálló.

Tökéletes hangszigetelés
®A CETRIS  cementforgácslapok hangszigetelőek 

(léghangszigetelés 30 – 35 dB).

Időjárással szembeni ellenálló 
képesség

®A CETRIS  cementforgácslap nedvességgel szembeni ellenálló 
képességének köszönhetően a legjobb anyag a nedves 
rnyezetben és kültérben történő alkalmazásra.



® CETRIS PDB
Csiszolással kalibrált 1250 × 625 mm méretű cementforgácslap 
szárazpadló technológiákhoz. Kalibrálás által a vastagsági 
tolerancia ±0,3 mm-re csökkent. A lapokat 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28 mm, valamint az ügyfél egyedi kérésének megfelelő 
vastagságban szállítjuk. A lapok kerületük mentén horonnyal és 
csappal vannak ellátva, tartószerkezetekre történő fektetésre 
vagy régi padlók felújítására szolgálnak.

® CETRIS BASIC
Sima, cementszürke felületű cementforgácslap. A lapok általában 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26, 28, 30, 32 mm vastagságban 
kerülnek gyártásra. Külön megállapodás alapján 34, 36, 38 és 40 
mm vastagságban is készülhetnek. A lap alapmérete 3350 x 1250 
mm. A lapokat az ügyfél által kért méretre szabva, lekerekített 
vagy 45°-os élkialakítással, 12 mm-es lapvastagságtól félhoro-
nnyal, 16 mm-es lapvastagságtól csaphornyos kivitelben 
szállítjuk. A lapok előfuratokkal is elláthatók.

® CETRIS PD
1250 × 625 mm méretű (csappal együtt) cementforgácslap 
szárazpadló technológiákhoz. A lapokat 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 
mm, valamint az ügyfél egyedi kérésének megfelelő vastag-
ságban szállítjuk. A lapok kerületük mentén horonnyal és csappal 
vannak ellátva, tartószerkezetekre történő fektetésre vagy régi 
padlók felújítására szolgálnak.
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® CETRIS  LASUR
Sima felületű, 10 - 32 mm vastag, alapbevonattal és színminta 
árnyalataiban színezett záró lakklazúrral kezelt cementforgácslap. 
A lakklazúrral történő felületkezelés nem képez egységes, 
egyöntetű megjelenést. Külön megállapodás esetén 34, 36, 38 és 
40 mm vastagságban szállítható. A lap alapmérete 3350 x 1250 

®mm. A szolgáltatások megegyeznek a CETRIS  BASIC lapok 
®esetében kínáltakkal. A CETRIS  LASUR lapok elsősorban kültéri 

homlokzatburkoló lapként kerülnek alkalmazásra.

® CETRIS PLUS
Sima felületű cementforgácslap 8-32 mm vastagságokban. Külön 
megállapodás esetén 34, 36, 38 és 40 mm vastagságban is 
szállítható. A lap mindkét oldala és minden éle fehér 
alapbevonattal van ellátva. Az alapozás, az éleket is beleértve, 
kétoldalas kivitelben készül. A hátoldal kevésbé fedett és 
egyenetlen struktúrájú. A lap alapmérete 3350 x 1250 mm.       

®A szolgáltatások megegyeznek a CETRIS  BASIC lapok esetében 
kínáltakkal. Az alapbevonat javítja a lap és a végső felületkezelés 
közötti tapadóképességet, csökkenti a nedvszívó képességet és 
a záróbevonat anyagszükségletét.

® CETRIS PROFIL PLUS
10 vagy 12 mm vastag cementforgácslap, fa vagy pala mintázatot 
utánzó dombornyomott felülettel. A lap mindkét oldala és minden 
éle fehér alapbevonattal van ellátva, amely javítja a végső 
felületkezelés tapadását, csökkenti a nedvszívó képességét és a 
záróbevonat anyagszükségletét. A lap alapmérete 3350 x 1250 

®mm. A szolgáltatások megegyeznek a CETRIS  BASIC lapok 
esetében kínáltakkal. Dekoratív megjelenésének köszönhetően   

®a CETRIS  PROFIL PLUS lapokat elsősorban kül-és beltéri 
homlokzatburkoló lapként alkalmazzák.

® CETRIS PROFIL FINISH
10 vagy 12 mm vastag cementforgácslap, fa vagy pala mintázatot 
utánzó dombornyomott felülettel. A lap alapbevonattal és RAL, 
NCS színminták szerinti színárnyalatú fedőfestékkel van ellátva. 
Alapmérete 3350 x 1250 mm. A szolgáltatások megegyeznek     

® a CETRIS BASIC lapok esetében kínáltakkal. Dekoratív 
®megjelenésének köszönhetően a CETRIS  PROFIL FINISH lapokat 

elsősorban kül- és beltéri homlokzatburkoló lapként alkalmazzák. 
A megfelelő színárnyalatról konzultáljon a gyártóval.

® CETRIS FINISH
Sima felületű, 10 - 32 mm vastag cementforgácslap 
alapbevonattal és RAL, NCS színminták szerinti színárnyalatú 
fedőfestékkel van ellátva. Külön megállapodás esetén 34, 36, 38 
és 40 mm vastagságban is szállítható. Alapmérete 3350 x 1250 
mm. A szolgáltatások megegyeznek a CETRIS BASIC lapok 

®esetében kínáltakkal. A CETRIS  FINISH lapok elsősorban kültéri  
homlokzatburkoló lapként kerülnek alkalmazásra. A megfelelő 
színárnyalatról konzultáljon a gyártóval.

®  CETRIS DEKOR
®

A CETRIS  DEKOR 0,6 mm és 1,2 mm közötti szemcseméretű 
dekoratív akril mozaikvakolattal ellátott, 12 és 14 mm vastag, 1250 x 

®
625 mm formátumú cementforgácslap. A CETRIS  DEKOR lapok a 
színminta szerinti 4 színárnyalatban kerülnek szállításra. Nagyobb 
mennyiség vásárlása esetén a gyártóval folytatott egyeztetést 

®
követően a CETRIS  DEKOR lapok más  vastagságokban és formátu-
mokban is szállíthatók. Elsősorban kültéri homlokzatburkoló lapként, 
függőleges lábazat és homlokzat burkolataként, korlátkitöltő anyag-
ként és álmennyezetként (ereszdeszkaként) kerülnek alkalmazásra.

®  CETRIS
ÁGYÁSSZEGÉLY

®A CETRIS  ÁGYÁSSZEGÉLY 28 mm vastag, 1250 x 250 mm 
® ®méretű derékszögű CETRIS  cementforgácslap, mely a CETRIS  

BASIC lap tagolásával jött létre. A felső él mindkét sarka ferdén le 
van vágva, az elemek egymásba illesztéséhez az oldalsó élek 
marással (horony + csap) kerültek kialakításra. Az ágyáss-
zegélyek vághatók, fúrhatók, esetleg marhatók, és betonágyba, 
illetve közvetlenül földágyba fektethetők. Fektetés után körbe kell 
azokat szórni földdel.

® CETRIS PROFIL
10 vagy 12 mm vastag cementforgácslap, fa vagy pala mintázatot 
utánzó dombornyomott felülettel. A lap alapmérete 3350 x 1250 

®mm. A szolgáltatások megegyeznek a CETRIS  BASIC lapok 
esetében kínáltakkal. Dekoratív megjelenésének köszönhetően a 

®CETRIS  PROFIL lapokat elsősorban kül- és beltéri homlokzat-
burkoló lapként alkalmazzák.

® CETRIS PDI
® ®A CETRIS  PDI 22 mm vastag CETRIS  cementforgácslapból és   

12 mm vastag szigetelő farostlemezből álló szendvicspanel.     
A panel körbe van marva - kerülete mentén horonnyal és csappal 
van ellátva. A panel felülete sima. Mérete 1220 x 610 mm 
(csappal együtt), és szárazpadló technológiákhoz alkalmazható. 
A panelt 34 mm vastag kivitelben szállítjuk. A lapok egyenes 
felületű aljzatra (födémszerkezetre, vakmennyezetre) történő 
fektetésre szolgálnak.
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