
ZASTOSOWANIE:
CHEMICOL-100G jest zaprawa klejową, wiążącą i wypełnieniową przystosowaną do wykonania izolacji metodą lekką. 
W związku z tym, znajduje zastosowanie do przyklejania płyt ze styropianu i innych materiałów izolacyjnych, 
przyklejania i zatapiania siatki z włókna szklanego do wzmacniania tynków i izolacji, jak również do wykańczania 
powierzchni przed położeniem ostatniej warstwy wykładziny tynku.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
Produkt jest suchą zaprawa klejową na bazie cementu i czystych, selekcjonowanych składników mineralnych z 
żywicami syntetycznymi. Produkt jest odporny na  czynniki fizyczno-chemiczne atmosfery, o dużej elastyczności i 
przyczepności jak również odporny na ataki bakteriologiczne.
CIĘŻAR WŁAŚCIWY : 1,3 kg/dm3

PRZYCZEPNOŚĆ DO BETONU : min. 0,6 MPa
PRZYCZEPNOŚĆ DO STYROPIANU       :    min. 0,1 MPa
MINIMALNA TEMPERATURA : +5° C.
SCHNIĘCIA
WYSYCHANIE : 12 godzin; przy dużej wilgotności i niskiej 

   temp. 24 Godz. i więcej.
ROZCIEŃCZANIE : 0,2-0,25 l wody na 1kg zaprawy

5,5-6,5l wody na 25kg zaprawy (mieszać do 
uzyskania pełnej plastyczności) 

WYDAJNOŚĆ : według grubości warstwy 2-5 mm zużycie wynosi 
1,5do3 kg/m2; przy kompleksowym ociepleniu (do 
przyklejania styropianu i zatapiania siatki)zużycie
wynosi ok, 7kg/m2

OPAKOWANIE: W papierowych workach po 25kg. Brutto.

PRZECHOWYWANIE:Zaprawę należy składować w szczelnych, zamkniętych workach najlepiej w oryginalnych 
opakowaniach ułożonych w suchym miejscu na paletach osłoniętych przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi.
UWAGA: Chronić przed wilgocią!

TECHNIKA  APLIKACJI:
Do odmierzonej ilości wody wsypać zawartość worka mieszając jednocześnie całość mieszadłem wolnoobrotowym do 
uzyskania jednolitej, pożądanej konsystencji. Przygotowaną masę aplikować używając metalowej pacy lub kielni w 
postaci 6-10 placków rozłożonych równomiernie na  powierzchni płyty. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejowej 
płytę należy przyłożyć do podłoża a następnie docisnąć dobijając do żądanego położenia. Warstwę zbrojoną wykonuje 
się nakładając zaprawę klejową pacą zębatą na powierzchnie izolacji a następnie układa się siatkę zbrojącą z włókna 
szklanego w pionowych pasach z zakładką ok. 10 cm i zaszpachlowuje na gładko pacą ze stali nierdzewnej. Po 
wyschnięciu warstwy można przystępować do nanoszenia gruntu PODKŁAD. Unikać aplikacji w czasie deszczu, 
silnych wiatrów, silnie operującego słońca i wysokich temperatur. Aplikować przy temp. 5°C do +30°C.

GWARANCJA:
Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Przedstawione informacje nie 
mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i 
BHP.  W  przypadku  wątpliwości  zaleca  się  wykonać  własne  próby  lub  skontaktować  się  z  Działem  Sprzedaży 
CHEMIPLAST 1 Sp.z.o.o
Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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