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Суміш клеюча Basic

Особливості
для зовнішніх та внутрішніх робіт.
для сухих та вологих приміщень
товщина шару 2-10 мм
розмір плитки до 40*40 см
міцність на відрив 0,5 МПа
стійка до сповзання
пластична
водо- і морозостійка
зручна у застосуванні

Сфера застосування
Суміш призначена для приклеювання керамічних, кам’яних та інших плиток з водопоглинанням більше ніж 3% і розміром не
більше ніж 40×40 см у житлових і громадських приміщеннях.

Технічні показники
Розмір заповнювача

не більше 0,6 мм

Час використання готової суміші

не менше 120 хв

Зміщення матеріалу, що закріплюється

не більше 0,5 мм

Відкритий час роботи

не менше 10 хв

Час корегування

не менше 15 хв

Максимальна товщина шару

10 мм

Міцність зчеплення з бетонною основою

0,5 МПа

Час технологічного переміщення

48 годин

Кількість води для приготування суміші

0,2 – 0,22 л на 1 кг суміші

Температура основи при нанесенні

від +5 до +35 °С

Температура експлуатації

від -50 до +70 °С

Витрата

від 2 до 6 кг/м2

Строк придатності

12 місяців

Колір

сірий.

Склад
Суміш цементу з мінеральними наповнювачами та спеціальними добавками.
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Інструкція із застосування
1

Підготовка основи
Основа повинна бути суха та міцна, ретельно очищена від неміцних покриттів, пилу, бруду, масляних, жирових та інших
забруднень. Дефекти поверхні заштукатурити або зашпаклювати. Поверхні, які сильно поглинають рідину, необхідно
обробити ґрунтовкою глибокого проникнення ТМ «Farbex». Сухі основи з гарною гігроскопічністю необхідно попередньо
змочувати.

2

Проведення робіт
Для приготування суміші в чисту ємність налити необхідну кількість чистої води із розрахунку 5 – 5,5 л на 25 кг та поступово
додавати суміш, перемішуючи низькообертовим міксером до отримання однорідної маси без грудок.
Після 5-хвилинної витримки готовий розчин слід перемішати ще раз. Розчин наносити на поверхню тонким шаром за
допомогою шпателя. Потім шар розчину вирівняти зубчатим шпателем. Зубці шпателя повинні мати квадратну форму і
відповідати розміру плитки (15×15 см — зубці 6 мм, 30×30 см — зубці 8 мм, 40×40 см — зубці 10 мм). Плитку попередньо не
змочувати. Не рекомендується укладати плитку на «стик». Виконання прокладок необов’язкове.
Завдяки особливим якостям розчину покладена плитка фіксується на поверхні, а її положення можна коригувати протягом
15 хвилин. Розчинову суміш наносити на поверхню у кількості, достатній для облицювання всієї поверхні нанесеної суміші
не більше як за 10 хвилин. При зниженні температури час зчеплення клею збільшується.
Виробник не несе відповідальності за неправильне застосування матеріалу, а також застосування його в цілях і умовах, не
передбачених інструкцією.

БЕЗПЕКА
Зберігати у сухому приміщенні і на піддонах, в упаковці виробника. Рекомендовано працювати у гумових рукавичках.
Необхідно уникати потрапляння розчину на шкіру або в очі, а у разі потрапляння – ретельно промити їх великою кількістю
води, так як до складу суміші входить цемент (із водою утворює лужний розчин).

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Не виливати в каналізацію, водойми або на ґрунт! Залишки суміші, яка висохла, та порожню упаковку утилізувати як звичайне
будівельне сміття, дотримуючись норм законодавства.

Достовірність цих даних грунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді. Якість матеріалу повністю відповідає вимогам стандартів Ц.1. ЗК1
ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Як виробник, компанія не може нести відповідальність за шкоду, завдану застосуванням матеріалу не у відповідності до даної інструкції по
застосуванню. Придатність продукту для конкретних цілей споживачі повинні визначити самостійно. З виходом нового видання дана інформація втрачає силу.
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