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PROFESJONALNA
CHEMIA
BUDOWLANA

M

oże to i truizm, ale chyba żadna inna pora
roku nie napędza nas tak, jak wiosna.
Narastająca z tygodnia na tydzień jesienno-zimowa ociężałość znika wraz z pierwszym podmuchem cieplejszego powietrza. Natura stroi się
w wiosenne barwy, a my, solidnie zmotywowani do
większej aktywności, często jesteśmy też bardziej
złaknieni zmian. Nic zatem dziwnego, że właśnie
w tym okresie tak często decydujemy się na metamorfozę naszego otoczenia. Dni są coraz dłuższe,
temperatura bardziej znośna, a my pełni energii
i kreatywności. Przyszła wiosna – czas na remont.

Niektórzy będą się decydować tylko na drobne transformacje, ktoś na kapitalny remont, a jeszcze inny podejmie się
budowy domu. Jedno jest pewne – miejscu, w którym żyjemy, chcemy zapewnić nie tylko piękny wygląd, ale i wysoką
funkcjonalność, warto zatem wybrać producenta, który zaopatrzy nas w produkty najwyższej jakości. Na polskim rynku w sektorze chemii budowlanej już od 26 lat działa firma,
dla której niezawodność wytwarzanych wyrobów to sprawa
największej wagi. Potwierdza to zaufanie i zadowolenie
klientów, a także, co niezwykle ciekawe, swoiste zjawisko
językowe. W żargonie branży remontowo-budowlanej
na stałe zagnieździł się mianowicie pewien termin, który
pochodzi od nazwy jednego z flagowych produktów naszego
Partnera – kto więc remontował swój dom, wie doskonale,
czym jest cekolowanie. Oto firma CEDAT, w stu procentach
polski producent najwyższej jakości chemii budowlanej
pod wspólną marką CEKOL.
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BOGATA OFERTA

F

irma CEDAT rozpoczęła swoją działalność od produkcji pierwszych na polskim rynku zapraw klejących,
a po dwóch latach wyspecjalizowała się w wyrobie gładzi
szpachlowych i wprowadziła na rynek słynną Białą gładź
szpachlową CEKOL C-45, która do dziś pozostaje niezaprzeczalnym rynkowym hitem. CEKOL to lider na rynku w segmencie gładzi szpachlowych.
Obecnie firma oferuje ponad 70 różnego rodzaju
produktów chemii budowlanej, które wytwarzane są
w czterech fabrykach w Polsce – w Gdańsku, Stawigudzie,
Gołdapi oraz Bełchatowie. Nasz Partner posiada w swojej
ofercie zaprawy klejowe, gładzie, tynki, gładzie szpachlowe, zaprawy murarskie, tynkarskie, wylewki i posadzki,
grunty, mozaiki oraz system ociepleń. Oferowane produkty są kompleksowym rozwiązaniem do remontu oraz
wykańczania pomieszczeń i budynków.
CEKOL ma także w swojej ofercie gładzie gotowe do użycia, gdzie wyeliminowany zostaje proces przygotowania
mieszanki, co pozwala uniknąć błędów wykonawczych.
Proponowane wielkości opakowań, w których oferowane
są wyroby, dostosowane są do zróżnicowanych potrzeb
i oczekiwań klientów: produkty dostępne są zarówno
w małych opakowaniach (np. 1 kg, 1,8 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg,
6 kg, 8 kg, 10 kg) przeznaczonych do niewielkich remontów lub jako uzupełnienie niezbędnej ilości materiału do
prac, jak i w workach standardowych, ekonomicznych
(np. 20 kg, 25 kg).
DOKOŃCZENIE NA S. 36
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

B

SPOSÓB NA GŁADKIE
ŚCIANY

W

ygląd i sposób dekoracji ścian to jeden
z ważniejszych elementów nadających
estetykę naszym wnętrzom. Biała i gładka
ściana to w chwili obecnej standard, który obowiązuje na każdej budowie i w prawie każdym
mieszkaniu. Prace prowadzące do uzyskania
tego efektu to po prostu cekolowanie.
Jakimi produktami należy się posługiwać, aby
uzyskać gładkie i równe powierzchnie ścian
oraz sufitów? Oczekiwania inwestorów i wykonawców rzucają wyzwanie – poszukiwany jest
materiał łatwy do nałożenia, który charakteryzowałby się wysoką plastycznością, długim
czasem obróbki, łatwością szlifowania, a nawet
jego brakiem, dużą wydajnością materiałową
i roboczą ekipy wykonującej remont czy budowę, a także by był przy tym wysokiej jakości
i spełniał wszystkie normy. Produkty marki CEKOL idealnie dopasowują się do tych wymagań.
W skład pełnego systemu wchodzą: grunty
tynkarskie, tynki, gipsy szpachlowe, produkty
do suchej zabudowy, takie jak kleje oraz masy
do spoinowania, a także gładzie. CEKOL oferuje
zarówno gładzie gotowe, które dostarczone są
w postaci gotowego produktu i nie wymagają
wcześniejszego przygotowania, takie jak: Biała
gładź szpachlowa CEKOL A-45 Finisz czy Gładź
szpachlowa CEKOL C-45 Finisz, oraz produkty
sypkie, takie jak sztandarowa Biała gładź

ardzo ważnym etapem prac wykończeniowych i remontowych jest właściwe
przygotowanie powierzchni. Podłoże powinno
być czyste, zwarte, nośne, jednorodne, równomiernie chłonne i bez wykwitów. Podłoża silnie
chłonne oraz nierównomiernie chłonne należy
zagruntować gruntem tynkarskim CEKOL GT-86
KONCENTRAT rozcieńczonym w zależności od
chłonności podłoża. Produkt ten ma niebieską
barwę, co ułatwia rozpoznanie powierzchni
już zagruntowanej. Przed tynkowaniem należy
zakończyć wszystkie prace stanu surowego:
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurować
przebicia i bruzdy, osadzić ościeżnice okienne
i drzwiowe.

TYNKOWANIE

D

o wytynkowania zagruntowanej ściany
wewnątrz budynku można użyć gipsowego tynku maszynowego CEKOL TLG-48. Produkt
ten doskonale sprawdza się jako warstwa podkładowa dla gładzi szpachlowych. Przygotowanie i wyprowadzenie powierzchni tynku nie
należy do prac skomplikowanych. CEKOL TLG-48
narzuca się za pomocą agregatu tynkarskiego. Ilość wody należy ustalić doświadczalnie
w zależności od grubości nakładanej warstwy,
rodzaju podłoża i typu agregatu tynkarskiego.
Tynk należy natryskiwać na podłoże poziomymi
niezachodzącymi na siebie pasami. W pierwszej
kolejności narzuca się tynk na stropy, następnie
zaś na ściany. CEKOL TLG-48 można również nakładać ręcznie, bez użycia agregatu.

CZAS NA CEKOLOWANIE

P

CEKOL to rozpoznawalna marka w całej Polsce –
zarówno przez osoby profesjonalnie zajmujące
się remontami oraz wykańczaniem wnętrz, jak
i przez klientów indywidualnych. Produkty CEKOL są cenione przez użytkowników, a także
wielokrotnie nagradzane i wyróżniane w konkursach branżowych i konsumenckich, co
świadczy o sile i profesjonalizmie marki oraz

REMONT BEZ BAŁAGANU

I

szpachlowa CEKOL C-45 i gładź finiszowa CEKOL
C-45 Finisz oraz produkt do zadań specjalnych
do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności – CEKOL C-35 Cementowo polimerowa biała
gładź szpachlowa. Innowacyjnym i wygodnym
rozwiązaniem jest zastosowanie produktów do
obróbki na mokro, tj. CEKOL F-16 Bezpyłowa
gładź szpachlowa gotowa czy CEKOL GS-250
Bezpyłowa gładź szpachlowa.

GWARANCJA JAKOŚCI

D

ziałalność firmy obejmuje wszystkie etapy
związane z powstawaniem materiałów:
począwszy od badań laboratoryjnych poprzez
testy, wdrożenie, produkcję aż po dystrybucję. Przy produkcji materiałów CEKOL stawia
przede wszystkim na jakość oferowanych wyrobów, aby były niezawodne, trwałe, a także
przyjazne zarówno w trakcie stosowania, jak
i w późniejszym użytkowaniu pomieszczeń.
W tym celu firma zatrudnia wykwalifikowaną
kadrę specjalistów, która ma do dyspozycji
doskonale wyposażone laboratorium naukowo-badawcze. Wszystkie etapy produkcji podlegają skrupulatnej kontroli: zarówno surowce
oraz składniki, jak i gotowy już produkt. Firma
stosuje do produkcji swoich wyrobów tylko
komponenty najwyższej klasy. W celu zagwarantowania niezawodności oraz niezachwianej
ciągłości produkcji linie produkcyjne są monitorowane oraz cyklicznie kontrolowane.
Produkty marki CEKOL poddawane są długoterminowym kontrolom przez laboratorium
centralne. Laboratorium to nadzoruje również
laboratoria zakładów produkcyjnych, dzięki
czemu proces produkcji jest wielokrotnie poddawany rzetelnej kontroli, co pozwala na utrzymanie stałej, wysokiej jakości wyrobów.
Potwierdzeniem dbałości o jakość i niezawodność produktów było wdrożenie w 2004 roku
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

Z PRECYZJĄ ROBOTA

W

Wyposażony w chwytaki widłowe robot ZD130S paletyzujący
worki o wadze 20 i 40 kg
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dla mieszkańców dzielnicy, w której się znajduje. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność
edukacyjną dla uczniów szkół budowlanych
oraz studentów politechnik, przeprowadzając
szkolenia w szkołach oraz zapraszając uczniów
na praktyczne pokazy i warsztaty do swojej
siedziby. Firma wprowadziła również specjalny
program edukacyjny CekolSchool, dzięki któremu uczniowie z całej Polski mogą uczestniczyć
w lekcjach on-line.

o związaniu i wyschnięciu tynku jego powierzchnię należy zagruntować i można
przystąpić do cekolowania, czyli nakładania
gładzi szpachlowej. Firma posiada w ofercie
gładzie, które można nakładać ręcznie bądź
mechanicznie przy pomocy odpowiednich urządzeń, co znacznie przyspiesza pracę. Przed rozpoczęciem prac szpachlarskich zaleca się użycie
gruntu głęboko penetrującego CEKOL DL-80.
Dzięki zastosowaniu gładzi CEKOL można mieć
pewność, że tak wykończone wnętrze osiągnie
pożądany efekt estetyczny, ponadto będzie
trwałe oraz bezpieczne dla użytkowników.

nnowacyjne technologie umożliwiają wykonanie remontu bez uciążliwego pyłu i bałaganu, a to wszystko dzięki obróbce na mokro,
podczas której ilość powstającego pyłu zredukowana jest do minimum, a optymalne parametry robocze oraz wytrzymałościowe produktu
wciąż pozostają zachowane. Z racji tego, że gładzie CEKOL F-16 Finisz czy CEKOL GS-250 nie wymagają szlifowania, postęp prac remontowych
i wykończeniowych jest znacznie przyspieszony. Ma to szczególne znaczenie w przypadku
niewielkich remontów, a także gdy lokatorzy
nie mają możliwości opuszczenia na ten czas
pomieszczeń lub w mieszkaniu przebywają
małe dzieci czy osoby uczulone. Powierzchnie
są gotowe do pomalowania już w ciągu jednego
dnia. CEKOL to idealny sposób na łatwy i szybki
remont, dzięki któremu osiągniemy satysfakcjonujące efekty estetyczne.
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firmie CEDAT zainstalowano 5 zrobotyzowanych stanowisk paletyzacyjnych,
dzięki którym wydajność linii produkcyjnej – przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości

produktu finalnego – została znacznie zwiększona. Precyzja robotów Kawasaki gwarantuje
bezpieczeństwo wykonywanych operacji,
a znacznie odciążona załoga ma jedynie obowiązek właściwego zasypywania produktów
oraz przygotowania palet do wysyłki.
Pierwsze zrobotyzowane stanowiska zostały
zainstalowane w centrali firmy w Gdańsku.
Jeden z dwóch znajdujących się tam robotów,
ZD130S, paletyzuje worki o wadze 20 i 40 kg
i jest wyposażony w chwytaki widłowe. Drugi
natomiast – Kawasaki FS30N z chwytakiem
na podciśnienie – służy do paletyzacji worków 5i 10-kilogramowych. Z racji tego, że firma CEDAT
oferuje bogaty wachlarz wyrobów, z których
każdy zachowuje się w worku w inny sposób,
robot, w zależności od pobieranego produktu,
musi odpowiednio dostosować ustawienia.
Dzięki I/F panelowi na Teach Pendancie realizowane są przezbrojenia, wybór miejsca, od którego robot ma zaczynać układać produkt, a także
możliwość podglądu sygnałów wejściowych.

niezawodności wyrobów naszego Partnera. Firma podejmuje wszelkie starania, aby oferowane przez nią produkty były zawsze najwyższej
jakości. CEKOL to polskie wyroby, które cieszą
się ogromnym zaufaniem już od 26 lat!

SPOŁECZNIE
ZAANGAŻOWANI

CEKOL

jest marką, która podejmuje działania niebiznesowe i regularnie angażuje się w działalność
społeczną. Nasz Partner wspiera różne organizacje, instytucje i fundacje pomagające osobom
szczególnie poszkodowanym przez los oraz potrzebującym, a w szczególności dzieciom.
Firma regularnie wspiera Organizacje Pożytku
Publicznego z terenu całej Polski, przekazując
m.in. materiały budowlane. Działa również lokalnie, dofinansowując i angażując się w działania
LindePartner 1/2017
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HISTORIA WSPÓŁPRACY
MIĘDZY FIRMĄ CEDAT SP. Z O.O. A LINDE MH POLSKA
Pierwsze rozmowy dotyczące nabycia wózków
Linde firma Cedat Sp. z o.o. rozpoczęła w 1996
roku. Efektem tych kontaktów było nabycie
wózka H18, który do tej pory eksploatowany
jest w zakładzie w Gdańsku. Przez te wszystkie lata maszyny Linde zostały ocenione przez
Klienta jako pojazdy najlepiej odpowiadające
wymaganiom aplikacji. Nasz Partner ceni sobie
w wózkach Linde przede wszystkim wysoką
jakość, ergonomię, precyzyjny system jazdy
i podnoszenia, wysoką bezawaryjność i „długowieczność” maszyn. Wśród operatorów
dużym uznaniem cieszy się zwłaszcza promowany przez Linde dwupedałowy system zmiany
kierunku jazdy, dzięki któremu operator może
płynniej sterować funkcjami wózka.
W 2016 roku firma Cedat podjęła decyzję
o odświeżeniu i uzupełnieniu posiadanej floty
wózków widłowych. Dostarczona przez Linde
flota wózków obejmuje:
■ 4 wózki T16 serii 1152 – wózki elektryczne
sterowane dyszlem dla operatora kroczącego przeznaczone do transportu poziomego
na produkcji, w magazynie oraz do załadunku
i rozładunku samochodów,
■ 1 wózek L16 serii 1173 – wózek elektryczny
z masztem sterowany dyszlem dla operatora
kroczącego przeznaczony do obsługi procesów
logistycznych na produkcji i w magazynie,

■ 1 wózek E12 serii 386 EVO – bardzo zwrotny wózek trójkołowy czołowy z napędem
akumulatorowym przeznaczony do obsługi
regałów rzędowych oraz do załadunku
i rozładunku samochodów,
■ 1 wózek E15 serii 386 EVO – bardzo zwrotny
wózek trójkołowy czołowy z napędem akumulatorowym przeznaczony do obsługi regałów wjezdnych oraz procesów logistycznych
na produkcji i w magazynie,
■ 1 wózek H25T serii 392 EVO – wózek
czołowy gazowy wyposażony w pełną,
ogrzewaną, oryginalną kabinę Linde przeznaczony do prac na placu załadunkowym
i do obsługi magazynu.
Satysfakcja firmy Cedat wynika z zastosowanych w wózkach Linde nowoczesnych
rozwiązań dopasowanych do indywidualnych
potrzeb odbiorcy. Miarą zadowolenia naszego
Klienta jest dodatkowo chęć współpracy przy
kolejnych projektach.

Dziękujemy za zaufanie!

Opracował: Tomasz Kołyszko
Dyrektor Oddziału Pruszcz Gdański
Linde MH Polska

Tomasz Kołodziejski, Kierownik ds. Technicznych
w firmie CEDAT, oraz Tomasz Kołyszko z Linde MH
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