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FLEXKLEBER
LEICHT
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►wysoka
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►bardzo niska
- EC1 Plus
Ω sehr ergiebig
Ω hohe
Flexibilität
Ω sehr emissionsarm
- EC1emisyjność
Plus
►nadaje się do ogrzewanych podłóg ►bardzo dobra obrabialność
Ω auf Fussbodenheizung geeignet Ω sehr gute Verarbeitbarkeit
►grubość warstwy 2–15 mm
Ω Schichtstärken von 2–15 mm
►dostępność do chodzenia przy nałożeniu cienkowarstwowym po ok. 8 godzinach

Ω begehbar bei Verlegung im Dünnbettverfahren nach ca. 8 Stunden
Produkteigenschaften
Właściwości
produktu

geprüft nach
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kat zgodny z

Bardzo
wydajny, hoch
ciepłochronny,
i mrozoodporny,
hydraulicznie
klej
Sehr ergiebiger,
vergüteter,sproszkowany,
pulverförmiger,wodowasserund frostfester,
hydraulischwiążący
abbindender
elastyczny.
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Flexkleber.

Verarbeitung
Zastosowanie

Aplikacja
Anwendung
Do układania
materiałów ceramicznych
(płytki z fajansu,
kamionki,
gresu, mozaiki itp.)Mosaike
Zur
Verlegungwszystkich
von allen keramischen
Materialien (Steingut-,
Steinzeug-,
Feinsteinzeugfliesen,
iusw.)
ciemnych,
nieprzezroczystych
kamieni naturalnych,
jak również
ścian
i podłóg
we
und dunklen,
nicht durchscheinenden
Natursteinen
sowiedo
zumwyrównywania
Ausgleichen für
Wand
und Boden
wnętrzach i na zewnątrz, na wszystkich występujących w budownictwie podłożach, przy grubości warstim Innen- und Außenbereich auf allen bauüblichen Untergründen bei Schichtstärken von 2 bis 15 mm.
wy 2 do 15 mm. Ponadto nadaje się do układania na podłożach z ogrzewaniem podłogowym.

Ebenfalls geeignet bei Verlegung auf Fußbodenheizung.

Produktdateno produkcie
Informacje
Opakowanie:18worek
papierowy 18 kg
Lieferform:
kg Papiersack
Przechowywanie: w suchym miejscu, na drewnianym stelażu, w oryginalnych opakowaniach,
Lagerung:
Tocken auf
do ok. 12 miesięcy
. Holzrost im unangebrochenen Originalgebinde ca. 12 Monate.

Technische
ParametryAngaben
techniczne
Zapotrzebowanie
ok. 0,40
0,40 l/kg (=40%)
Wasserbedarf: wody:
ca.
(=40%)
Czas
oczekiwania:   	 niewymagany
Rastzeit:
keine
Czas przydatności:     	
ok. 1,5 godz.
Topfzeit:
ca.
1,5 Std.
Czas otwarty:		
ok. 30 min
Offenzeit:
ca.
min
Czas korygowania:
ok. 30
5 min
Grubość
warstwy:
2 - 515min
mm
Korrigierbarkeit:
ca.
Temperatura
obróbki:
+25°C
Schichtstärke:
2+5- 15domm
Możliwość chodzenia:
po ok. 8 godz.
Verarbeitungtemperatur: +5
bis +25°C
Dostępność:		
po ok. 8 godz.
Begehbar:
nach
ca. 8 Std.
Pełna obciążalność:
po ok.  24
godz.
Verfugbar:
nach
Kolor:		
szaryca. 8 Std.

Voll belastbar:
Farbe:

nassen Schwamm entfernen. Im Außenbereich sowie bei hochbelasteten Bereichen ist das kombinierte
Verlegeverfahren (Buttering-Floating) anzuwenden.
Bei unbekannten Gesteinsarten wird eine Probeverklebung empfohlen.

für ein perfekteselementy
System systemu
Uzupełniające
Produkty
AKKIT
AKKIT Produkte

nach ca. 24 Std.
grau

Ważne
Wichtigeinformacje
Hinweise
Uwzględnić
wszystkieund
normy,
wytycznebetreffend
i dane techniczne
obowiązujące
podłoża.
Nie stosowaćunter
w temperNormen, Richtlinien
Merkblätter
Untergrund
beachten!dla
Nicht
bei Temperaturen
aturach poniżej +5°C. Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury opóźniają wysychanie warstwy, a
+5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen
wyższe temperatury przyspieszają wiązanie i utwardzanie warstwy. Nie dodawać żadnych innych substancji.
beschleunigen
die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!
Przepisy
bezpieczeństwa:
Informacje dotyczące specyfi kacji produktu, jego składu, zastosowania, sposobu oczyszczania, wszystkich
innych
ważnych czynności i usuwania odpadów znajdują się w karcie danych bezpieczeństwa produktu.
Arbeitsschutz:

Zużycie
w zależności
od uzębienia kielni:
Verbrauch
nach Zahnung:
Uzębienie
6
8
10 mm przybl.
Zahnung 1,3
6 2,1 kg/m2
8
10 mm
zużycie:
1,8

ca. Verbrauch:

1,3

Zalecane
narzędzia:
Wolnoobrotowe
mieszadłoelektrisches
elektryczne, Rührwerk,
odpowiednie
naczynie do mieszania, kielnia,
Empfohlenes
Werkzeug:
Langsam laufendes,
geeignetes
gąbka.
KielniaMaurerkelle,
grzebieniowaSchwamm.
musi być dostosowana
materiału. Verlegegut
Mischgefäß,
Die Kammkelledoistukładanego
auf das entsprechende
Podłoże: Podłoże musi być suche, zabezpieczone przed mrozem, mocne, wytrzymałe, stabilne oraz
abzustimmen.
wolne od kurzu, brudu, oleju, tłuszczu, środków antyadhezyjnych i luźnych odłamków. Musi też spełniać
Untergrund:obowiązujących
Der Untergrundkrajowych
muss trocken,
frostfrei,dyrektyw
fest, tragfähig,
formstabil
undoraz
frei „Powszechnie
von Staub,
wymagania
i europejskich
technicznych,
norm
uznanych
wykonywania
wszystkich
występujących
w budownictwie
podłożach,und
jak
Schmutz,zasad
Öl, Fett,
Trennmittelnzawodu“.
und losenNaTeilen
sein und
den geltenden
technischen nationalen
beton,
jastrych,Richtlinien,
tynk, klinkier,
mur ceglany,
płyty
kartonowo-gipsowe,
gipsowe,
anhydryt, a
europäischen
Normen
sowie den
„Allgemein
anerkanntenścienne
Regelnpłyty
des Fachs“
entsprechen.
także na zwietrzałym gładkim betonie.
Auf allen bauüblichen Untergründen wie Beton, Estrich, Putz, Klinker, Mauerwerk, Gipskartonplatte,
Mieszanie: Wymieszać w czystym naczyniu za pomocą wolnoobrotowego mieszadła do uzyskania jednoGipswandbauplatte,
Anhydritestrich,
sowieok.
auf3schalglattem
rodnej
zaprawy bez grudek
(czas mieszania
minuty). Beton.
Anmischen: InNanieść
einemzaprawę
sauberenklejową
Mischgefäß
durchwEinrühren
mittels roboczych.
langsam laufendem
Przyklejanie:
na podłoże
2-ch operacjach
W 1-szej Rührwerk
operacji
roboczej
jest cienka
warstwa
kontaktowa,
na tą jeszcze mokrą warstwę w 2-giej operacji
homogennanoszona
und knollenfrei
anmischen
(Mischzeit
ca. 3a Minuten).
nanoszona
jest,Den
za pomocą
odpowiedniego
uzębienia oauf
kącie
- 60°, warstwa
klejąca.ImMateriał
do
Verarbeitung:
Verlegemörtel
in 2 Arbeitsgängen
den45Untergrund
aufbringen.
1. Arbeitsgang
układania wtłoczyć w świeżą warstwę klejącą i usunąć ewentualny nadmiar zaprawy za pomocą mokrej
wird
eine
dünne
Kontaktschicht
aufgekratzt,
auf
die
noch
nasse
Schicht
wird
gąbki. Na zewnątrz, jak również na obszarach wysokiego obciążenia należy stosować kombinowaną
im 2. Arbeitsschritt
mit der entsprechenden Zahnung im Anstellwinkel von 45 - 60° das Kleberbett
metodę
układania (Buttering-Floating).
Waufgekämmt.
przypadku nieznanych
rodzajów
zaleca się wykonanie
klejenia
próbnego.
Das Verlegegut
in daskamienia
frische Mörtelbett
einreiben und
eventuell
Mörtelreste mit einem

1,8

2,1 kg/m2
Geprüft nach Euronorm
EN 12004 - 2008

C2 TE S1
zementhaltiger
Klebemörtel

Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender
Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

41057-A03/01
AKKIT
- Klejleicht,
elastyczny
41057-A03/01 AKKIT
406 -406
Flexkleber
gültig ab:lekki,
1.1.2014.obowiązuje od: 1.1.2014.
Niniejsza
karta danych
opracowana
została na podstawie
wiedzy iwill
doświadczenia
producenta.
Informacje
niej zawarte
mają charakter wyłącznie
informacyjny,
to informacje w
żaden sposób
Dieses Merkblatt
basiert
auf umfangreichen
Erfahrungen,
nach bestem
Wissen beraten,
istwohne
Rechtsverbindlichkeit
und begründet
wedernieeinsąvertragliches
Rechtsverhältnis
wiążące prawnie, nie stanowią podstawy do żadnych zobowiązań prawnych, nie stanowią żadnych dodatkowych zobowiązań poza umową kupna. Producent gwarantuje jakość zastosowanych materiałów
einewłasnych
Nebenverpflichtung
aus demi dostawy.
Kaufvertrag.
Für die Güte unserer
Materialien
garantieren
wirpewne
im Rahmen
unserer
Verkaufs-Podane
und Lieferbediungen.
Umniedasmogą
Fehlerrisiko
wnoch
ramach
warunków sprzedaży
Aby zminimalizować
ryzyko błędu
wprowadzono
w tekście
informacje
ograniczające.
w karcie informacje
uwzględnić
wszystkich
możliwych
przypadków
w przyszłości
i cech szczególnych
produktów.
Karta niekönnen
zawieranicht
informacji,
które z założenia
powinny być
i znane
użytkownikowi - specjaliście.
zu vermindern
zu helfen
werdenzastosowania
auch einschränkende
Informationen
angeführt.
Naturgemäß
alle möglichen
gegenwärtigen
undoczywiste
zukünftigen
Anwendungsfälle
und
W przypadku jakichkolwiek niepewności użytkownik powinien uzyskać dodatkowe informacje i wypróbować produkt na własną odpowiedzialność w miejscu zastosowania, oraz zlecać prowadzenie prac
Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage
odpowiednim specjalistom w danej branży. Niniejsza karta traci swoją ważność po publikacji jej nowszej, zaktualizowanej wersji.

bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift
verliert diese ihre Gültigkeit.

Proste
w Flexibel.
użyciu. Elastyczne.
Einfach.
Beständig.
Trwałe.

