
Torggler: Klej do płytek i fug TILE 2020

Wysoce odkształcalna, szybkowiążąca, lekka, cementowa
zaprawa klejowa do płytek dużych (XXL), gresów
szkliwionych, marmuru i kamienia naturalnego.

Klej cementowy o podwyższonych parametrach do płytek ceramicznych, jednoskładnikowy, o
wysokiej wytrzymałości i obniżonej masie, wydłużonym czasie otwartym, wysokiej odkształcalności,
szybkim wiązaniu i utwardzaniu, o doskonałej zwilżalności podłoża i urabialności, o wysokiej
wydajności, klasa C2 FE S2 wg EN 12004. Do stosowania na zew. i do wew. wodo- i mrozoodporny.

 

ZASTOSOWANIE
Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i na podłogach, także do klejenia
płytka na płytkę,
Do wewnątrz i na zewnątrz płytek ceramicznych, gresu porcelanowego i szkliwionego oraz do
ceramiki dowolnego typu oraz formatu także wielkoformatowych,
Do klejenia płytek wielkoformatowych szczególnie z żywic i materiałów kompozytowych (spieków,
laminam itp.), marmuru lub kamienia naturalnego, na podłożach o dużej powierzchni,
Klejenie płytek ceramicznych wszelkich typów i formatów na podłożach trudnych, np. balkony czy
tarasy – zgodnie z założeniami technicznymi,
Klejenie wewnątrz i na zewnątrz mozaiki szklanej i płytek ceramicznych w basenach i pływalniach,
Klejenie płytka na płytkę na posadzkach z ceramiki lub kamienia naturalnego, pod warunkiem, że nie
są one narażone na wykwity, zabrudzenia i odkształcenia.



 
  

RODZAJE PODŁOŻY

Do stosowania na podłożach takich jak: beton, beton komórkowy, cegły ceramiczne i silikatowe,
tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, (wymagane gruntowanie). Zalecany do stosowania
szczególnie do okładzin wielkoformatowych także na istniejące podłoża z kamienia naturalnego,
płytek ceramicznych szkliwionych i nieszkliwionych (tzw. „klejenie płytka na płytkę”). Nadaje się do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na podłogi i ściany, na podłoża trudne i nietypowe jak
ogrzewanie podłogowe, hydroizolacje wykonane zaprawami cementowymi (AQUAPROOF, FLEX 1K,
FLEXISTAR, FLEX 2K, lub z materiałów płynnych typu EKOR 70, AQUATECH) w zbiornikach  i
basenach, na tarasach, balkonach oraz podlegające odkształceniom sezonowane jastrychy
cementowe itp.
  

ZUŻYCIE
Zależne od rodzaju i wielkości okładziny, podłoża oraz metody nakładania, wynosi od 1,5 do 3,5
kg/m²
  

ODMIANY PRODUKTU

Karta techniczna i deklaracje właściwości użytkowych do pobrania TUTAJ.
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