Zaprawa klejowa
•
•
•

mrozoodporna
doskonale przyczepna do podłoży
do wewnątrz i na zewnątrz

Identyfikacja produktu
Zaprawa klejowa jest suchą, przeznaczoną do zarobienia z wodą mieszanką wysokiej jakości cementu, wypełniaczy
mineralnych i środków pomocniczych polepszających przyczepność i nakładalność. Przeznaczona jest do
cienkowarstwowego przyklejania glazury i terakoty do betonu, tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych i wszelkich
materiałów ceramicznych, np. cegieł lub pustaków. Jest wodo i mrozoodporna – może być stosowana do przyklejania
płytek ceramicznych do ścian i posadzek na balkonach i tarasach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dzięki swoim
właściwościom nadaje się także do szpachlowania i wyrównywania podłoży (warstwy do 5 mm)

Właściwości wyrobu
gęstość nasypowa , najwyżej

[g/cm3]

1,4 ±0,05

wytrzymałość na odrywanie po 28 dniach

[MPa]

>0,5

Odporność termiczna masy po utwardzeniu:

[ºC]

<70

Sposób stosowania
przygotowanie podłoża
•
•
•
•
•

świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być sezonowane co najmniej 4 tygodnie
tynki słabe, popękane i „głuche” usunąć, a ubytki uzupełnić zaprawą wyrównującą, nierówności do 5 mm można uzupełnić
zaprawą klejową brzegi spoiny zaleca się zabezpieczyć taśmą malarską, którą należy usunąć bezpośrednio po obróbce
powłoki malarskie dobrze przylegające do podłoży zmatowić przez przeszlifowanie papierem ściernym, stare, słabe i
łuszczące się usunąć
podłoże bardzo suche zwilżyć wodą
podłoża mocno chłonne, słabe i skredowane tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu ich otwartą dłonią, zaimpregnować
preparatem gruntująco-wzmacniającym

przygotowanie wyrobu
•
•
•
•
•
•

do pojemnika z czystą zimną wodą wsypać zawartość worka w proporcji 1,1l wody na 5 kg zaprawy lub 5,7 l wody na 25 kg
zaprawy
wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej mieszaniny, pozostawić na ok. 5 min. i ponownie zamieszać
tak przygotowana zaprawa nadaje się do przyklejania płytek przez ok. 2 godz.
w przypadku zgęstnienia kleju w tym czasie należy go ponownie wymieszać nie dolewając wody
zbyt duży udział wody pogorszy właściwości kleju
zaprawa klejowa zawiera cement – po zmieszaniu z wodą jest substancją alkaliczną, dlatego należy chronić oczy i
skórę rąk przed bezpośrednim kontaktem z zaprawą!!!
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aplikacja
•

•
•

•
•
•
•
•

płytek przed klejeniem nie moczyć!
prace glazurnicze wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5 0C do +30 0C
na przygotowane podłoże nanosić zaprawę pacą w jednym kierunku na niezbyt duże powierzchnie – zaprawa naniesiona na
podłoże nadaje się do przyklejania płytek przez około 20min
płytkę przyklejać przez przyłożenie i dociśnięcie jej do podłoża na które naniesiona jest zaprawa
jeszcze przez około 10 min. po przyklejeniu płytki można korygować jej położenie – użytkowanie posadzki można rozpocząć
po 24h, pełną wytrzymałość mechaniczną połączenia uzyskują po 3 dniach
aby sprawdzić czy na nałożoną zaprawę można jeszcze przyklejać płytki należy dotknąć zaprawę placami dłoni – jeśli
pozostaną czyste – zaprawa się do nich nie przyklei – usunąć zaprawę i nałożyć nową
przy klejeniu terakoty na zewnątrz budynków nanosić również zaprawę ząbkowaną packą na spodnią stronę płytki
fugowanie płytek można wykonywać po około 24h

Parametry techniczne
Czas otwarty pracy

[min]

do 20

Grubość warstwy klejącej

[min]

od 2 do 5

Reakcja na ogień

Klasa A2-s1, d0/A2fl-s1

Sposób pakowania
Worki papierowe 5 kg, 25kg

Wydajność
Zależy od podłoża i rodzaju ceramiki ok. 2,5kg/m2 przy wymiarach ząbków pacy 6x6x6 mm.

Okres gwarancji
12 miesięcy od daty produkcji

Wskazania BHP I PPOŻ
Produkt niepalny
Produkt drażniący, zawiera cement portlandzki, zawiera chrom VI w stężeniu poniżej 0,0002% (2 ppm) w okresie ważności produktu
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę; ryzyko poważnego uszkodzenia oczu; może powodować uczulenie w kontakcie
ze skórą
Chronić przed dziećmi; nie wdychać pyłu; unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską; nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne
i okulary lub ochronę twarzy; po połknięciu skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę
Chronić przed wilgocią .Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu
Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.
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