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CEKOL Q-1 UNI
Uniwersalny klej do płytek

• Klejenie płytek metodą cienkowarstwową
• Klejenie bloczków i cegieł na cienką spoinę
• Na powierzchnie typowe i podgrzewane
• Do wyrównywania podłoża
• Bezpieczny dla środowiska

CERAMIKA CEGŁA BLOCZKI

ZASTOSOWANIE

Polecany do przyklejania płytek ceramicznych
metodą cienkowarstwową do betonu, cegły,
tynków cementowych, cementowo-wapiennych.
Możliwość klejenia bloczków i cegieł na cienką
spoinę. Do wyrównywania podłoża.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowanie podłoża. Podłoże powinno być
czyste, zwarte i wolne od zatłuszczeń. Wszelkie
pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne
ziarenka piasku należy usunąć za pomocą
szpachelki lub szorstkiej szczotki.
Gruntowanie. Podłoża silnie chłonące należy
zagruntować gruntem głęboko penetrującym
CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL Q-1 UNI jest cementową zaprawą klejącą (C),
normalnie wiążącą (1), o wydłużonym czasie
otwartym (E), C1E. Mrozo i wodoodporna. Do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy. Klej należy przygotować
wsypując 1 kg proszku do 0,22 – 0,24 l wody (4,4
– 4,8 l wody na worek 20 kg), a następnie
dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym
do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekać ok. 3
minuty i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Czas
zużycia zaprawy ok. 3 godziny.
Nakładanie kleju. Klej nanieść na przygotowane
podłoże za pomocą pacy zębatej. Przy klejeniu
płytek na zewnątrz zaleca się klejenie ciągłą
warstwą i dodatkowo przesmarowanie spodniej strony
płytki cienką warstwą kleju, co znacznie polepsza
przyczepność.
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CEKOL Q-1 UNI Uniwersalny klej do płytek

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 12004:2007+A1 Klej cementowy do płytek, do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Klasa kleju: C1E

Wielkość płytek: do małych i średnich formatów

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa

≥ 0,5 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona
jako: przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 0,5 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach działania
wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po
zanurzeniu w wodzie

≥ 0,5 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach cykli
zamrażania-rozmrażania wyrażona jako:
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania

≥ 0,5 N/mm²

Proporcje mieszanki: 0,22 do 0,24 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas korygowania płytek: 10 minut

Wydajność: około 2,7 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach
10 mm

Grubość warstwy: od 2 do 10 mm

Przydatność do ruchu pieszego i spoinowania: ok. 24 godz. w temp. 18°C

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Wydłużony czas otwarty (E) przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie
krótszym niż 30 min

Opakowanie 20kg: EAN: 5906474093201

Spełnia wymagania: EN 998-2 Zaprawa murarska do cienkich spoin według
przepisu do ścian murowanych, słupów i ścian
działowych

Reakcja na ogień: A1

Absorpcja wody: ≤ 0,2 kg/m²·min0,5

Przepuszczalność pary wodnej, współczynnik
dyfuzji pary wodnej µ: (wartość tabelaryczna: EN
1745:2012, Tablica A.12)
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Współczynnik przewodzenia ciepła, λ10,dry, mat
(średnia wartość tabelaryczna: EN 1745:2012,
Tablica A.12) Gęstość, kg/m³ : 1400

0,45 W/(m·K) dla P=50%

Trwałość – ubytek masy po cyklach
zamrażania-rozmrażania

≤ 3 %

Proporcje składników: cement/kruszywo, % 1:2

Zawartość chlorków < 0,1 %

Temperatura stosowania i podłoża: + 5°C do + 25°C

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 5 kg 5906474093058

Opakowanie 20 kg 5906474093201

CN 3214190

UWAGI
Podłoża silnie chłonące należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
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CEKOL Q-2 MULTI
Żelowy klej do płytek

• Do płytek małych, średnich i wielkoformatowych
• Możliwość klejenia płytek od góry ściany
• Na powierzchnie typowe i podgrzewane
• Wzmocniony włóknem
• Uelastyczniony

GRES CERAMIKA KAMIEŃ

ZASTOSOWANIE

CEKOL Q-2 MULTI jest elastyczną, cementową
zaprawą klejącą (C), normalnie wiążącą (1) o
zmniejszonym spływie (T), C1T. Szczególnie
polecany do klejenia gresu, ceramiki, terakoty oraz
mozaiki do cegły, betonu, gazobetonu, tynków
cementowych, cementowo-wapiennych, płyt
gipsowo-kartonowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od
zatłuszczeń. Wszelkie pozostałości farb
emulsyjnych, olejnych oraz luźne ziarenka piasku
należy usunąć za pomocą szpachelki lub szorstkiej
szczotki. Podłoża silnie chłonące należy
zagruntować gruntem głęboko penetrującym
CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

Dzięki odpowiednio dobranej recepturze daje
możliwość klejenia płytek od góry ściany.
Polecany na powierzchnie podgrzewane. Do
szpachlowania i wyrównywania. Mrozo i wodoodporny.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy: Zaprawę należy
przygotować wsypując 1 kg proszku do 0,22 – 0,24
l wody (4,4 – 4,8l wody na worek 20 kg), a następnie
dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym
do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekać ok. 3
minuty i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Czas
zużycia zaprawy ok. 3 godziny.
Nakładanie kleju: Klej nanieść na przygotowane
podłoże za pomocą pacy zębatej. W przypadku
powierzchni podgrzewanych przed przyklejeniem
płytek należy wyłączyć ogrzewanie. Włączenie
może nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od
położenia płytek. W przypadku klejenia na
zewnątrz oraz w celu polepszenia przyczepności
płytek wysoko nasiąkliwych, płytek gresowych oraz
płytek o dużych rozmiarach CEKOL Q-2 MULTI
należy nanosić ciągłą warstwą zarówno na
podłoże jak i na spodnią stronę płytek.
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CEKOL Q-2 MULTI Żelowy klej do płytek

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 12004:2007+A1 Klej cementowy do układania
płytek, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Klasa kleju: C1T

Wielkość płytek: małe, średnie i wielkoformatowe

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa

≥ 0,5 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona
jako: przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 0,5 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach działania
wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po
zanurzeniu w wodzie

≥ 0,5 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach cykli
zamrażania-rozmrażania wyrażona jako:
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania

≥ 0,5 N/mm²

Spływ (T) ≤ 0,5 mm

Proporcje mieszanki: 0,22 do 0,24 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas korygowania płytek: 10 minut

Przydatność do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 18ºC

Wydajność: około 2,7 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach
10 mm

Grubość warstwy: do 30 mm

Temperatura stosowania i podłoża: + 5°C do + 25°C

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 5 kg EAN: 5906474103054

Opakowanie 20kg EAN: 5906474103207

CN 3214190

UWAGI
Podłoża silnie chłonące należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
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CEKOL Q-3 MAX
Fibrożelowy klej do płytek

• Możliwość klejenia płytki na płytkę
• Na powierzchnie typowe i podgrzewane
• Podwójna moc włókna
• Możliwość klejenia elementów szklanych
• Wysokoelastyczny

CERAMIKA GRES KAMIEŃ SZKŁO

ZASTOSOWANIE

Służy do przyklejania płytek gresowych,
ceramicznych, kamiennych i szklanych oraz wełny
mineralnej do podłoży betonowych, cegły,
gazobetonu, bloczków keramzytowych, płyt i
bloczków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych,
stabilnych podłoży drewnopochodnych i konstrukcji
stalowych. Dzięki podwójnej mocy włókna można
kleić nową glazurę na starą bez konieczności
skuwania. Zaprawę można stosować również do
wyrównywania i szpachlowania. Możliwość klejenia
płytek od góry ściany.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od
zatłuszczeń, wszelkie pozostałości farb
emulsyjnych, olejnych oraz luźne ziarenka piasku
należy usunąć za pomocą szpachelki lub szorstkiej
szczotki.
Gruntowanie. Podłoża silnie chłonące należy
zagruntować gruntem głęboko penetrującym
CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL Q-3 MAX jest cementową zaprawą klejącą
(C), o podwyższonych parametrach technicznych (2),
zmniejszonym spływie (T) i wydłużonym czasie
otwartym (E), C2TE. CEKOL Q-3 MAX jest
wysokoelastyczną, mrozo i wodoodporną zaprawą
klejącą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków. Polecany na powierzchnie podgrzewane.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy. Zaprawę należy
przygotować wsypując 1 kg proszku do 0,22 – 0,24
l wody (4,4 – 4,8 l wody na worek 20 kg), a
następnie dokładnie wymieszać mieszadłem
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji.
Odczekać ok. 3 minuty i jeszcze raz dokładnie
wymieszać. Czas zużycia zaprawy ok. 3 godziny.
Nakładanie kleju. Klej nanieść na przygotowane
podłoże za pomocą pacy zębatej. W przypadku
powierzchni podgrzewanych przed przyklejeniem
płytek należy wyłączyć ogrzewanie. Włączenie
może nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od
położenia płytek. W przypadku klejenia na
zewnątrz oraz w celu polepszenia przyczepności
płytek wysoko nasiąkliwych i płytek gresowych
CEKOL Q-3 MAX należy nanosić ciągłą warstwą
zarówno na podłoże jak i na spodnią stronę
płytek.
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CEKOL Q-3 MAX Fibrożelowy klej do płytek

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 12004:2007+A1 Klej cementowy do płytek, do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Klasa kleju: C2TE

Wielkość płytek: małe, średnie i wielkoformatowe

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona
jako: przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach działania
wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po
zanurzeniu w wodzie

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach cykli
zamrażania-rozmrażania wyrażona jako:
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania

≥ 1 N/mm²

Proporcje mieszanki: 0,22 do 0,24 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas korygowania płytek: 10 minut

Wydajność: około 2,7 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach
10 mm

Grubość warstwy: do 20 mm

Temperatura stosowania i podłoża: + 5°C do + 25°C

Przydatność do ruchu pieszego i spoinowania: ok. 24 godz. w temp. 18°C

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny

Spływ (T) ≤ 0,5 mm

Wydłużony czas otwarty (E) przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie
krótszym niż 30 min

Opakowanie 5kg EAN: 590647411353

Opakowanie 20kg: EAN: 5906474113206

3214190
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UWAGI
Podłoża silnie chłonące należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
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CEKOL Q-4 PLUS
Hydrożelowy klej do płytek

• Hydrofobowy, odporny na nasiąkanie
• Na powierzchnie typowe i podgrzewane
• Zwiększona przyczepność do podłoża
• Wzmocniony włóknem
• Wysokoelastyczny

ŁAZIENKA BALKON TARAS BASEN ELEWACJA

ZASTOSOWANIE

Dzięki specjalnym dodatkom hydrofobizującym jest
szczególnie polecany do przyklejania okładzin
ceramicznych w basenach, fontannach, na balkonach i
tarasach. Można go stosować do przyklejania płytek
ceramicznych, gresowych, kamiennych, szklanych oraz
wełny mineralnej, elementów styropianowych do
podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu,
bloczków keramzytowych, płyt i bloczków
gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz stabilnych
podłoży drewnopochodnych. CEKOL Q-4 PLUS
można także używać do wyrównywania i
szpachlowania. Polecany na powierzchnie podgrzewane

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od
zatłuszczeń, wszelkie pozostałości farb
emulsyjnych, olejnych oraz luźne ziarenka piasku
należy usunąć za pomocą szpachelki lub szorstkiej
szczotki.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL Q-4 PLUS jest odkształcalną (S1), cementową
zaprawą klejącą (C), o podwyższonych parametrach
technicznych (2), zmniejszonym spływie (T) i
wydłużonym czasie otwartym (E), C2TES1.

WYKONANIE

Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej. W celu uzyskania
szczelności należy zastosować zaprawę
uszczelniającą jednoskładnikową CEKOL ZU-1 lub
zaprawę uszczelniającą dwuskładnikową CEKOL
ZU-2. Przygotowanie zaprawy. Zaprawę należy
przygotować wsypując 1 kg proszku do 0,23 – 0,25
l wody (4,6 – 5 l wody na worek 20 kg), a następnie
dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym
do jednolitej konsystencji. Odczekać ok. 3 minuty i
jeszcze raz dokładnie wymieszać. Czas zużycia
zaprawy ok. 3 godziny. Nakładanie kleju. Klej
nanieść na przygotowane podłoże za pomocą
pacy zębatej. W przypadku powierzchni
podgrzewanych przed przyklejeniem płytek należy
wyłączyć ogrzewanie. Włączenie może
nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od
położenia płytek. W przypadku klejenia płytek
wysoko nasiąkliwych i płytek gresowych na
zewnątrz CEKOL Q-4 PLUS należy nanosić ciągłą
warstwą zarówno na podłoże jak i na spodnią
stronę płytek, co znacznie zwiększy przyczepność.
W miejscach narażonych na podciekanie wodą
wykonać warstwę hydroizolacji.
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CEKOL Q-4 PLUS Hydrożelowy klej do płytek

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 12004:2007+A1 Klej cementowy do płytek

Klasa kleju: C2TES1

Wielkość płytek: małe, średnie i wielkoformatowe

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona
jako: przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach działania
wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po
zanurzeniu w wodzie

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach cykli
zamrażania-rozmrażania wyrażona jako:
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania

≥ 1 N/mm²

Proporcje mieszanki: 0,23 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas korygowania płytek: 10 minut

Wydajność: około 2,7 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach
10 mm

Grubość warstwy: do 20 mm

Temperatura stosowania i podłoża: + 5°C do + 25°C

Przydatność do ruchu pieszego i spoinowania: ok. 24 godz. w temp. 18°C

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny

Spływ (T) ≤ 0,5 mm

Wydłużony czas otwarty (E) przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie
krótszym niż 30 min

Klej odkształcalny (S1) Odkształcenie poprzeczne: ≥ 2,5 mm i < 5 mm

Opakowanie 5kg EAN: 5906474123052

Opakowanie 20kg EAN: 5906474123205

CN 3214190
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CEKOL Q-5 PRO
Hybrydowy Biały klej do
płytek

• Na bazie białego cementu
• Na powierzchnie typowe i podgrzewane
• Podwyższona przyczepność do podłoża
• Wzmocniony włóknem
• Wysokoelastyczny

MARMUR GRANIT KAMIEŃ SZKŁO

ZASTOSOWANIE

CEKOL Q-5 PRO stosuje się go do przyklejania płyt
marmurowych, granitowych, kamiennych,
ceramicznych oraz mozaiki szklanej do podłoży
mineralnych. Polecany jest do klejenia płytek na
powierzchnie typowe i podgrzewane. Zastosowanie
białego cementu jako spoiwa znacznie ogranicza
ryzyko powstania przebarwień na płytkach.
Możliwość szpachlowania i wyrównywania
podłoży.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowanie podłoża. Podłoże powinno być
czyste, zwarte i wolne od zatłuszczeń, wszelkie
pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne
ziarenka piasku należy usunąć za pomocą
szpachelki lub szorstkiej szczotki.
Gruntowanie. Podłoża silnie chłonące należy
zagruntować gruntem głęboko penetrującym
CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL Q-5 PRO jest białą cementową zaprawą
klejącą (C), o podwyższonych parametrach
technicznych (2), zmniejszonym spływie (T) i
wydłużonym czasie otwartym (E), C2TE. Produkt jest
elastyczną, mrozo i wodoodporną zaprawą klejącą
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Charakteryzuje się podwyższoną przyczepnością.
Dzięki precyzyjnie dobranej recepturze wykazuje
dużą oporność na spływanie, dzięki czemu
możliwe jest klejenie płytek od góry.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy. Zaprawę należy
przygotować wsypując 1 kg proszku do 0,25 – 0,27
l wody (5 – 5,4 l wody na worek 20 kg), a następnie
dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym
do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekać ok. 3
minuty i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Czas
zużycia zaprawy ok. 3 godziny.
Nakładanie kleju. Klej nanieść na przygotowane
podłoże za pomocą pacy zębatej. W przypadku
klejenia na zewnątrz oraz w celu polepszenia
przyczepności płytek wysoko nasiąkliwych i płytek
gresowych, CEKOL Q-5 PRO należy nanosić ciągłą
warstwą zarówno na podłoże jak i na spodnią
stronę płytek. Przed zastosowaniem kleju CEKOL Q-5
PRO na powierzchnie podgrzewane należy
wyłączyć ogrzewanie. Włączenie może
nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od
położenia płytek.
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CEKOL Q-5 PRO Hybrydowy Biały klej do płytek

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 12004:2007+A1 Klej cementowy do płytek, do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Klasa kleju: C2TE

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona
jako: przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach działania
wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po
zanurzeniu w wodzie

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach cykli
zamrażania-rozmrażania wyrażona jako:
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania

≥ 1 N/mm²

Proporcje mieszanki: 0,25 do 0,27 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas korygowania płytek: 10 minut

Wydajność: około 2,7 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach
10 mm

Grubość warstwy: do 20 mm

Temperatura stosowania i podłoża: + 5°C do + 25°C

Przydatność do ruchu pieszego i spoinowania: ok. 24 godz. w temp. 18°C

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny

Spływ (T) ≤ 0,5 mm

Wydłużony czas otwarty (E) przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie
krótszym niż 30 min

Opakowanie 5 kg EAN: 5906474143050

Opakowanie 20kg: EAN: 5906474140202

CN 3214190

Wielkość płytek: małe, średnie i wielkoformatowe
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UWAGI
W celu uzyskania szczelności należy zastosować zaprawę uszczelniającą jednoskładnikową CEKOL ZU-1 lub
zaprawę uszczelniającą dwuskładnikową
CEKOL ZU-2.
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CEKOL Q-6 EXTRA
Specjalny biały klej do płyt
kamiennych

• Możliwość klejenia od góry ściany
• Na powierzchnie typowe i podgrzewane
• Zawiera specjalne kruszywa kwarcowe
• Wzmocniony włóknem
• Grubość warstwy do 30 mm

MARMUR GRANIT KAMIEŃ

ZASTOSOWANIE

Polecany jest do przyklejania marmuru, płyt
granitowych, ceramicznych oraz elementów szklanych
do podłoży mineralnych. Na powierzchnie typowe i
podgrzewane. Zastosowanie białego cementu jako
spoiwa znacznie ogranicza ryzyko powstawania
przebarwień na płytkach. Możliwość
wyrównywania i szpachlowania podłoży.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od
zatłuszczeń, pozostałości farb emulsyjnych,
olejnych oraz luźne ziarenka piasku usunąć
szpachelką lub szorstką szczotką.
Gruntowanie. Podłoża silnie chłonące należy
zagruntować gruntem głęboko penetrującym
CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL Q-6 EXTRA jest białą cementową zaprawą
klejącą (C), o podwyższonych parametrach
technicznych (2), zmniejszonym spływie (T) i
wydłużonym czasie otwartym (E), C2TE. Dzięki
zastosowaniu wysokiej klasy polimerów, włókien
oraz specjalnego kruszywa CEKOL Q-6 charakteryzuje
się zwiększoną przyczepnością oraz wysoką
odpornością na spływanie. Produkt jest elastyczną,
mrozo i wodoodporną zaprawą klejąca do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy. Zaprawę należy
przygotować wsypując 1 kg proszku do 0,25 – 0,27
l wody (5 – 5,4 l wody na worek 20 kg), a następnie
dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym
do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekać ok. 3
minuty i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Czas
zużycia zaprawy ok. 3 godziny.
Nakładanie kleju. Klej nanieść na przygotowane
podłoże za pomocą pacy zębatej. W przypadku
powierzchni podgrzewanych przed przyklejeniem
płytek należy wyłączyć ogrzewanie. Włączenie
może nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od
położenia płytek. W przypadku klejenia na
zewnątrz oraz w celu polepszenia przyczepności
płytek, CEKOL Q-6 EXTRA należy nanosić ciągłą
warstwą zarówno na podłoże jak i na spodnią
stronę płytek.
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CEKOL Q-6 EXTRA Specjalny biały klej do płyt kamiennych

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 12004:2007+A1 Klej cementowy do płytek, do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Klasa kleju: C2TE

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona
jako: przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach działania
wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po
zanurzeniu w wodzie

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach cykli
zamrażania-rozmrażania wyrażona jako:
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania

≥ 1 N/mm²

Proporcje mieszanki: 0,25 do 0,27 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas korygowania płytek: 10 minut

Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 10
mm

Grubość warstwy: od 2 do 30 mm

Temperatura stosowania i podłoża: + 5°C do + 25°C

Przydatność do ruchu pieszego i spoinowania: ok. 24 godz. w temp. 18°C

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny

Spływ (T) ≤ 0,5 mm

Wydłużony czas otwarty (E) przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie
krótszym niż 30 min

Opakowanie 20kg: EAN: 55906474130203

CN 3214190

Wielkość płytek: małe, średnie i wielkoformatowe

UWAGI
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W celu uzyskania szczelności należy zastosować zaprawę uszczelniającą jednoskładnikową CEKOL ZU-1 lub
zaprawę uszczelniającą dwuskładnikową
CEKOL ZU-2.
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CEKOL Q-7
EXPRESS
Szybkowiążący klej do
płytek

• Wysoka przyczepność początkowa
• Możliwość klejenia od góry ściany
• Spoinowanie po 4 h w temperaturze ≥ 18°C
• Polecany na klatki schodowe i korytarze
• Na powierzchnie typowe i podgrzewane

CERAMIKA GRES KAMIEŃ

ZASTOSOWANIE

CEKOL Q-7 EXPRESS można stosować do przyklejania
płytek ceramicznych, gresowych, kamiennych do
podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu,
bloczków keramzytowych, płyt i bloczków
gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych,
wysezonowanych tynków cementowych i
cementowo-wapiennych oraz jednowarstwowych
tynków gispowych. CEKOL Q-7 EXPRESS polecany do
szybkiego montażu płytek mało i
średnioformatowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od
zatłuszczeń, wszelkie pozostałości farb
emulsyjnych, olejnych oraz luźne ziarenka piasku
należy usunąć za pomocą szpachelki lub szorstkiej
szczotki.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL Q-7 EXPRESS jest cementową zaprawą
klejącą (C), o podwyższonych parametrach
technicznych (2), szybkowiążącą (F) o
zmniejszonym spływie (T) i wydłużonym czasie
otwartym (E), C2FTE. Krótki czas wiązania (ok. 4h)
pozwala na szybkie wykonywanie prac remontowych.
Zmniejszony spływ umożliwia montaż płytek od
góry ściany.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy. Zaprawę należy
przygotować wsypując 1 kg proszku do 0,19 – 0,21
l wody (3,8 – 4,2 l wody na worek 20 kg), a
następnie dokładnie wymieszać mieszadłem
wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Odczekać
ok. 3 minuty i jeszcze raz dokładnie wymieszać.
Jednorazowo należy przygotować taką ilość
zaprawy klejącej aby zużyć ją w ciągu 30 minut.
Nakładanie kleju. Klej nanieść na przygotowane
podłoże za pomocą pacy zębatej. W przypadku
powierzchni podgrzewanych przed przyklejeniem
płytek należy wyłączyć ogrzewanie. Włączenie
może nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od
położenia płytek. W przypadku klejenia płytek
wysoko nasiąkliwych i płytek gresowych na
zewnątrz CEKOL Q-7 EXPRESS należy nanosić
ciągłą warstwą zarówno na podłoże jak i na
spodnią stronę płytek, co znacznie zwiększy
przyczepność. W miejscach narażonych na
podciekanie wodą wykonać warstwę hydroizolacji.
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CEKOL Q-7 EXPRESS Szybkowiążący klej do płytek

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 12004:2007+A1 Klej cementowy do płytek, do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Klasa kleju: C2FTE

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa

≥ 1 N/mm²

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność wczesna

≥ 0.5 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona
jako: przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach działania
wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po
zanurzeniu w wodzie

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach cykli
zamrażania-rozmrażania wyrażona jako:
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania

≥ 1 N/mm²

Proporcje mieszanki: 0,19 do 0,21 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas korygowania płytek: 10 minut

Wydajność: około 2.7 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach
10 mm

Grubość warstwy: do 30 mm

Temperatura stosowania i podłoża: + 5°C do + 25°C

Przydatność do ruchu pieszego i spoinowania: ok. 4 godz. w temp. ≥18°C

Produkt posiada: Atest higieniczny

Spływ (T) ≤ 0,5 mm

Wydłużony czas otwarty (E) przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie
krótszym niż 10 min

Opakowanie 20kg: EAN: 5906474170209

CN 3214190

Wielkość płytek: małe, średnioformatowe

 CEDAT Sp. z o.o., ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdansk | tel. +48 58 768 21 01 | fax:+48 58 768 21 40 | INFOLINIA 0 801 623 565 w godz. 8-18 20/22 



UWAGI
W miejscach narażonych na podciekanie wodą wykonać warstwę hydroizolacji CEKOL ZU-1 jednoskladnikową lub
CEKOL ZU-2 dwuskładnikową.
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