CEMART pašizlīdzinošo materiālu galvenā priekšrocība ir īss cietēšanas laiks – pēc 4 stundām jau
iespējams uzkāpt uz grīdas, bet pēc 24 stundām grīdu iespējams ekspluatēt.
Dzīvojamo ēku betona grīdu remonts un izbūve: CEMDURE
CEMDURE 100: betona grīdas izlīdzinošā kārta, 0–10 mm, max 30mm
CEMDURE 103: biezāka izlīdzinošā kārta (10-70mm) zem flīzēm, paklājiem utt.
CEMDURE 110: pašizlīdzinošā java, 5-6 mm, max. 30 mm
CEMDURE 130: ar šķiedrām stiegrota izlīdzinoša java pamatnes pastiprināšanai, 6-8 mm, max. 30mm
Sabiedrisko ēku betona grīdu remonts un izbūve: CEMFORT
CEMFORT 200: betona grīdas izlīdzinošā kārta, 0–10 mm, max. 30mm
CEMFORT 205: ātri cietējošs sūknējams izlīdzinošs sastāvs biezākai kārtai 10-70 mm
CEMFORT 220: ātri cietējoša pašizlīdzinošā java, 5-6 mm, max. 30mm
CEMFORT 230: ar šķiedrām stiegrota ātri cietējoša izlīdzinoša java pamatnes pastiprināšanai 6-8 mm, max. 30mm
Industriālo grīdu remonts un izbūve: CEMTOP
CEMTOP 310: ātri cietējošs augstas stiprības pašplūstošs sastāvs nelīdzenai betona pamatnei 10-70 mm.
CEMTOP 320: augstas stiprības pašplūstošs sastāvs izlīdzinošai kārtai zem sveķu saturošas krāsas vai virskārtas
pārklājuma, 5-6 mm, max. 30 mm.
CEMTOP 330: ar šķiedrām stiegrota izlīdzinoša java pamatnes pastiprināšanai biezākā kārtā, 10-70 mm. Paredzēta
ļoti smagi slogotām grīdām.
CEMTOP 340: augstas stiprības pašizlīdzinošais industriālo grīdu klājums, 5-6mm, max. 30mm
CEMTOP 350: augstas stiprības pašizlīdzinošais industriālo grīdu klājums, 5-6mm, max. 30mm. Paredzēta
intensīvai transporta slodzei, tai skaitā tērauda riteņiem.
CEMTOP 360: ļoti augstas nodilumizturības pašizlīdzinošais sastāvs, 8 mm, max. 15 mm. Paredzēts lietošanai arī
ārējos atklātos laukumos. Izturīgs pret sāļiem.
Dekoratīvu grīdu remonts un izbūve (dažādu krāsu materiāli): CEMSTYLE
CEMSTYLE 440: augstas stiprības pašizlīdzinošais dekoratīvais sastāvs, 6 mm, max. 30 mm.
CEMSTYLE 450: augstas stiprības pašizlīdzinošais dekoratīvais sastāvs, 6 mm, max. 30 mm. Paredzēts sabiedrisko
ēku būvdarbos ar lielāku transporta slodzi
Remonta javas: CEMFIX
CEMFIX 520: ātri cietējoša java betona kosmētiskajam remontam
CEMFIX 527: ātri cietējoša java betona konstrukciju remontam
CEMFIX 540: ar šķiedrām stiegrota ātri cietējoša remonta java smagi slogotām industriālajām grīdām.
CEMFIX 550: ātri cietējoša remonta java intensīvi slogotiem betona ceļiem un grīdām, t.sk. lidostās un saldētavās.
Injekciju javas: CEMFIX
CEMFIX 550 I: ātri cietējoša injekciju java betona plaisu un dobumu remontam betona grīdās un ceļos.
CEMFIX 553: injekciju java iepildīšanai dobumos un plaisās zem iekārtām un kolonnām.
CEMFIX 561: injekciju java enkuru stiprināšanai betonā, kā arī plaisu un dobumu izlīdzināšanai grīdās.
CEMFIX 565: injekciju java bojātu konstrukciju remontam. Var lietot zemūdens betonēšanas darbos.
Laka : CEMPURE
CEMPUR ātri cietējoša ūdenī šķīstoša caurspīdīga vienkomponenta poliuretāna laka/krāsa, lai nodrošinātu vieglu
grīdas uzkopšanu un īslaicīgu kontaktu ar ķimikālijām.
Grunts: CEMPRIME
CEMPRIME universāla grunts visiem CEMART produktiem. Nodrošina labu sasaisti starp betona pamatni un
uzklājamo materiālu.
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