
WB FLEX GLUE - wysoko elastyczny klej do płytek 
ceramicznych typu C2 TE S1 do stosowania na podłożach 
odkształcalnych w szczególności na tarasy i balkony. 

WB FLEX GLUE
Karta techniczna - str. 1

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU:

• do płytek ceramicznych, gresowych, kamiennych i cementowych, 
• na podłoża tradycyjne i odkształcalne (podgrzewane, nierówne, balkony i tarasy), 
• wodo- i mrozoodporna, 
• wydajna i łatwa w użyciu, 
• do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz.

I. ZASTOSOWANIE:

II. WŁAŚCIWOŚCI:

Elastyczna zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania ceramiki ściennej i podłogowej, płytek kamiennych, cementowych                 
i gresowych, z wyłączeniem marmuru. Polecana do stosowania na wymagających podłożach odkształcalnych, podgrzewanych,                  
nierównych powierzchniach, wiotkich ściankach działowych, a także na balkonach i tarasach. Produkt jest wodoodporny                                            
i mrozoodporny, może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.

III. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

IV. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Zaprawa może być stosowana na tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, wcześniej przeszlifowane i zagruntowane              
WB Primerem (odpowiednio wysezonowane i przygotowane), podłoża betonowe, posadzki cementowe, podłoża anhydrytowe i asfa- 
ltowe, płyty OSB, istniejące płytki (wewnątrz budynków). Produkt może być stosowany na nośne i suche powierzchnie. Powierzchnia 
powinna być czysta i wolna od substancji zmniejszających przyczepność (pyły, tłuszcze, bitumy).

Zawartość opakowania wsypać do odpowiedniej ilości czystej, chłodnej wody (5-6 litrów), mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem,    
aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po 5 minutach, wymieszać ponownie. Jeżeli konsystencja zaprawy jest zbyt gęsta można 
dodać niewielką ilość wody i ponownie wymieszać.
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WB FLEX GLUE
Karta techniczna - str. 2

Klej WB FLEX GLUE rozprowadzać po podłożu pacą zębatą lub szpachelką. W przypadku stosowania na powierzchniach wymagających, 
narażonych na nasiąkanie wodą bądź na zewnątrz budynków klej nakładać również na spodnią stronę płytki. Płytki układać zachowując     
odpowiednią szerokość spoin, równomiernie dociskając do podłoża. Czas korygowania położenia płytek wynosi 10 minut. Czas układania 
nie powinien trwać dłużej niż 30 minut od rozprowadzenia kleju. Zaprawę klejową należy zużyć w ciągu 2 godzin od wymieszania z wodą. 
W przypadku zgęstnienia energicznie wymieszać, nie dodawać wody! Po upływie 24 godzin można przystąpić do fugowania. Klejenie prze-
prowadzać w temperaturach od +5 °C do +25°C.

V. SPOSÓB UŻYCIA:

VI. NARZĘDZIA:

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

Deklaracja właściwości użytkowych nr: WB/2014/02 z dnia 02/01/2014  
Produkt zgodny z normą: EN 12004:2007+A1:2012

Wiertarka z mieszadłem, pędzel, paca stalowa. Narzędzia należy umyć wodą, bezpośrednio po pracy. Po stwardnieniu resztki zaprawy 
usuwać tylko mechanicznie.

Przechowywanie:     Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach w suchych pomieszczeniach. 
Czas składowania:   24 miesiące. 
Opakowanie:             25 kg. 
Wydajność:               1,5 kg/m2 przy grubości 1 mm. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia równości podłoża i rodzaju płytek.

Karta techniczna produktu bazuje na wieloletnim doświadczeniu i została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest 
ofertą w rozumieniu prawa ani gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. W karcie zawarto określone, ograniczone             
informacje, rezygnując z danych, które dla fachowców są oczywiste. Niezależnie od powyższych zaleceń Wykonawca zobowiązany jest        
do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania 
nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.
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