
ZASTOSOWANIE:
Klej stosuje się do przyklejania płytek ceramicznych i kamiennych, terakoty, mozaiki, płytek elewacyjnych, 
klinkierowych do podłoży z cegły, betonu oraz różnego rodzaju tynków itp. Przeznaczona jest do stosowania w 
budownictwie mieszkaniowym, ogólnym, produkcyjnym i usługowym wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nadaje się 
również do murowania, uzupełniania ubytków, szpachlowania (do grubości 0,5 cm).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
Produkt jest suchą zaprawa klejową na bazie cementu i czystych, selekcjonowanych składników mineralnych z 
żywicami syntetycznymi. Produkt o dużej elastyczności i przyczepności jest odporny na  czynniki fizyczno-chemiczne 
atmosfery  .
CIĘŻAR WŁAŚCIWY : 1,5 kg/dm3

MINIMALNA TEMPERATURA : +5° C.
SCHNIĘCIA
WYSYCHANIE : min 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; średnio do przyklejania 1m2 płytek 
zużycie wynosi ok. 1,8kg/m2

OPAKOWANIE: W papierowych workach po 25kg. Brutto(+/- 1%).

PRZECHOWYWANIE:Zaprawę należy składować w szczelnych, zamkniętych workach najlepiej w oryginalnych 
opakowaniach ułożonych w suchym miejscu na paletach osłoniętych przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi.
Okres przydatności do użycia do 6 miesięcy.
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 a 
następnie rozprowadzić pacą ząbkowaną. Nakładać tylko na taką powierzchnię, jaką można wyłożyć płytkami w ciągu 
10min. Po przyklejeniu płytki pozostawić na min.24 godz. zanim szczeliny zostaną wypełnione fugą. 
Pełną wytrzymałość klej uzyskuje po trzech dniach. Aplikować przy temp. 5°C do +25°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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