




CM 16 PRO FLEXIBLE z Technologią AERO

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI:

▪ Technologia AERO: doskonale napowietrzona, plastyczna konsystencja –

łatwe mieszanie, nakładanie, rozprowadzanie pacą

▪ Technologia Micro-Gel: długi czas korekty, doskonałe wiązanie w 

podwyższonych temperaturach

▪ Zawiera włókna Fibre Force – Siła i Elastyczność

▪ 3 w 1 – średniowarstwowy do 10mm, wyrównujący, stabilny w różnych 

grubościach

▪ Możliwość dostosowania konsystencji

▪ Aż do 95% pokrycia pod płytka

▪ Norma elastyczności S1



Nowoczesna Technologia AERO 

▪ Technologia AERO (specjalne domieszki napowietrzające strukturę kleju) zapewnia:

▪ Szybkie łączenie suchej zaprawy z wodą

▪ Plastyczną, napowietrzoną konsystencję

▪ Świetne właściwości robocze: 

▪ Nakładanie zaprawy na powierzchnię

▪ Rozciąganie zapraw po powierzchni

▪ Doskonały rozpływ pod płytką



Technologia Micro Gel

▪ Technologia Micro-Gel (specjalna mieszanina bio-polimerów i mączek żelowych) powoduje:

▪ Spoinowanie już po 12h

▪ Możliwość aplikacji w temperaturze do 30 stopni

▪ Możliwość dostosowania konsystencji – górna i dolna woda zarobowa

▪ Wydłużony czas korekty płytki



Technologia FIBRE FORCE

▪ Technologia Fibre Force (dodatek włókien) powoduje:

▪ Jeszcze większa elastyczność i siła klejenia 

▪ Doskonała przyczepność w trudnych warunkach 

▪ Bezpieczeństwo w klejeniu dużych płytek

▪ Zapewniają efekt zbrojenia rozproszonego



3 w 1 – klej średniowarstwowy

▪ 3 w 1 – klej średniowarstwowy 

▪ Klej rozpływny (podłogi, tarasy, balkony)

▪ Średniowarstwowy od 1 do 10 mm

▪ Wyrównujący (drobne ubytki, nierówności podłoża)



Różnice CM 16, CM 16 PRO i CM 17

Właściwości CM 16 CM 16 PRO CM 17 
max.wielkość płytek 80x80 cm 80x80 cm 100x100 cm

spoinowanie po 24h 12h 12h

maksymalna grubość 1-5 mm 1-10 mm 1-5 mm

Technologia AERO NIE TAK NIE

Technologia Micro-Gel NIE TAK NIE

zawiera włókna Fibre Force TAK TAK TAK

do wyrównywania powierzchni NIE TAK NIE

możliwość dostosowania 
konsystencji NIE TAK TAK

temperatura stosowania od +50 C do +250C od +50 C do +300C od +50 C do +250C

Atest na kontakt z wodą pitną PZH NIE NIE TAK



WSPARCIE MARKETINGOWE



Materiały
POS

Gadżety

Promocje 

TT i MT

Sampling

TT

Reklama 
Zewnętrzna

Szkolenia 
TCS



Wsparcie marketingowe - POSy

Plakaty Broszury Bannery

Czekolady Ulotki Mousepad

Dystrybucja materiałów 

będzie organizowana w 
zależności od aktualnej ich 

dostępności, 

zatowarowania klejem CM 
16 AERO i akcji 

promocyjnych. Szczegóły 

dostępne u handlowców.



Wsparcie marketingowe - POSy

Shelfstoper m. Shelfstoper d.

Tablice Kalendarze

Dystrybucja materiałów 

będzie organizowana w 
zależności od aktualnej ich 

dostępności, 

zatowarowania klejem CM 
16 AERO i akcji 

promocyjnych. Szczegóły 

dostępne u handlowców.



Wsparcie marketingowe - Gadżety

Kubki termiczne Koszulki Miarki budowlane

Smycze długopisy

Dystrybucja materiałów 

będzie organizowana w 
zależności od aktualnej ich 

dostępności, 

zatowarowania klejem CM 
16 AERO i akcji 

promocyjnych. Szczegóły 

dostępne u handlowców.



Wsparcie marketingowe – bannery www + podstrona 

Banner www

Podstrona na wwwBanner FB



Wsparcie marketingowe – Promocja Nexterio

Kup paletę 

CM 16 PRO

Pakiet detergentów 

o wartości 

400zł/oddział



Wsparcie marketingowe zatowarowanie – Nexterio

Kup 2x CM 

16 PRO

Otrzymasz 

worek 5kg po 1zł

Promocja na 

zatowarowanie

max 1 paleta kleju 

CM16/25kg na 

oddział – do 48 

worków  

dokładane jest 24 

po 0,80zł netto/szt



Najczęściej zadawane pytania….FAQ
▪ Dlaczego mam wprowadzić na sklep nowy klej Ceresit?

▪ CM 16 PRO łączy w sobie 3 Technologie (AERO, Micro-Gel, Fibre Force). Nowoczesna technologia AERO powoduje, że 

klejem pracuje się łatwo jak nigdy dotąd – szybko łączy się z wodą podczas mieszania, bardzo łatwo aplikuje się na 

powierzchnię, doskonale się rozprowadza. Jest stabilny na pacy, nie spływa.

▪ Jaka jest różnica między CM 16 i CM 16 PRO?

▪ CM 16 PRO łączy w sobie 3 nowoczesne technologię (CM 16 posiada Fibre Force) które mają znaczenie dla 

Profesjonalnych Glazurników – technologia AERO, Micro-Gel oraz średniowarstwowość. Z nimi praca jest szybsza, 

łatwiejsza i bardziej wydajna!

▪ Jaka jest różnica między CM 16 PRO a Atlas PLUS?

▪ Atlas PLUS posiada tylko włókna, natomiast CM 16 PRO oprócz włókien Fibre Force posiada 3 inne technologie, 

wspierające Glazurników podczas układania płytek w trudnych warunkach. AERO + Micro-Gel + możliwość aplikowania 

kleju do 10mm zapewniają najlepszą możliwą kombinację i dają najlepszy efekt prac glazurniczych.

▪ Jak działa Technologia AERO?

▪ To nowoczesna, niedostępna do tej pory na rynku technologia, która powoduje wyjątkowe napowietrzenie kleju w 

procesie mieszania z wodą. Klej staje się „masełkowaty”, plastyczny, dzięki czemu bardzo łatwo się nim pracuje – nakłada 

na powierzchnię i przeczesuje pacą. Jest bardzo stabilny zarówno na pacy jak i na powierzchni. 

▪ Jak działa Technologia Micro-Gel?

▪ To specjalne dobrane bio-polimery i mączki żelowe które wpływają w znaczący sposób na parametry ważne dla 

Glazurników – dłuższy czas korekty płytki, możliwość uzyskania różnej gęstości kleju, fugowanie po 12h, aplikacja w 

temperaturze aż 300C



Najczęściej zadawane pytania….

▪ Co to znaczy że CM 16 PRO jest klejem 3w1?

▪ Dzięki średniowarstwowości kleju  - 1. można go aplikować do 10mm, 2. można nim wyrównywać i kleić płytki w 

jednym cyklu pracy, 3. Klej ma doskonały rozpływ pod płytką, dzięki czemu praca na zewnątrz jest dużo bardziej 

bezpieczna

▪ Jakie są inne zalety kleju CM 16 PRO?

▪ Klej posiada widoczne włókna Fibre Force – dzięki czemu jego siła klejenia i elastyczność są zdecydowanie większe

▪ Jest klejem Wysokoelastycznym – posiada normę S1

▪ Pokrywa 95% powierzchni podpłytkowej, dzięki czemu doskonale nadaje się do prac na balkonach i tarasach

▪ Jest wodo- i mrozoodporny

▪ Dlaczego CM 16 PRO, a nie nowa nazwa kleju, czy nie będzie się mylił z obecnym CM 16?

▪ Obecny klej CM 16 ma bardzo mocną pozycję na rynku polskim, jest bardzo rozpoznawalny wśród Glazurników, stąd 

pomysł rozszerzenia gamy akurat pod tą nazwą

▪ CM 16 PRO, od obecnej CM 16 odróżnia bardzo widoczna na worku komunikacji Technologii AERO oraz całkowicie 

zmieniony kolor opakowania – CM 16 PRO będzie w dużej części niebieski z czerwoną opaską na górze. 



Grupa klejów CM 16 – Wybierz swój!

CM 16 Flexible CM 16 F. White CM 16 F. Express CM 16 PRO Flexible

PRODUKT INWESTYCYJNY

TYLKO NA ZAMÓWIENIE



▪ Biała, elastyczna zaprawa klejąca

▪ Do płytek z kamieni naturalnych (granit, marmur, trawertyn, innych) oraz      

imitacji kamienia

▪ Do mozaiki szklanej 

▪ Na podłoża odkształcalne: na ogrzewania podłogowe, tarasy, balkony, na 

izolacje przeciwwilgociowe

▪ Stabilna na powierzchniach pionowych 

▪ Spoinowanie po 24 h 

▪ Na ogrzewania podłogowe

▪ Wzmocniona włóknami Fibre Force

CM 16 Flexible White



▪ Ruch pieszy oraz spoinowanie możliwe już po 3 godzinach 

▪ Grubowarstwowy do 20mm 

▪ Na balkony, tarasy, ogrzewanie podłogowe 

▪ Na trudne podłoża: OSB, płytka na płytkę 

▪ O bezskurczowym wysychaniu oraz wiązaniu 

▪ Umożliwia szybki postęp prac glazurniczych 

▪ Polecana do dużych i małych płytek 

▪ Pełne obciążenie po 24 godzinach

▪ Wzmocniona włóknami Fibre Force

CM 16 Flexible Express

PRODUKT INWESTYCYJNY

TYLKO NA ZAMÓWIENIE




