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DATA OPRACOWANIA 2018.07.07 DATA AKTUALIZACJI

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Klej cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie do płytek
ceramicznych przeznaczonych do ich układania na ścianach, sufitach i
podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków.

2. WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE
Mroza i wodoodporna zaprawa klejowa KERADEX BASIC C1 T jest suchą
mieszanką cementu i wypełniaczy mineralnych. modyfikowaną syntetycznymi
polimerami. Przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych i terakoty
(z wyjątkiem płytek gresowych oraz marmuru i trawertynu) na typowych
nieodkształcalnych pionowych i poziomych podłożach budowlanych takich jak,
beton. tynki cementowe i cementowo wapienne, jastrychy cementowe i
anhydrytowe oraz płyty gipsowo kartonowe i gipsowo włókninowe - wewnątrz
budynków oraz płytek mrozoodpornych w miejscach nie narażonych na
wysokie odkształcenia okładzin na skutek zmian temperatury. Zaprawa
klejowa KERADEX BASIC C1 T dzięki obniżonemu spływowi umożliwia klejenie
płytek od góry. W przypadku podłoży odkształcalnych lub silnie obciążonych
należy zastosować zaprawę klejową KERADEXIL FLEX C2TE.

3. DANE WYKONAWCZE
Zawartość opakowania wsypać do naczynia z wodą, zachowując proporcje, na
1 kg suchej masy od 0,23 do 0,27 litra wody. Mieszać ręcznie lub przy użyciu
mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania masy o jednolitej konsystencji bez
grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i powtórnym
wymieszaniu. Zachowuje swoje właściwości przez okres do 4 godzin.
ZUŻYCIE
W zależności od metody klejenia, stanu podłoża, wielkości zębów pacy oraz
wielkości płytek, zużycie wacha się w zakresie od 2,1 do 4,2 kg/m2.
Przykładowe zużycie produktu:
• grzebień 4-6 mm · ok 2,1 kg/ m2

• grzebień 6-8 mm - ok. 3,2 kg/ m2

• grzebień 8-10 mm · ok. 4,2 kg/ m2

4. SPOSÓB UŻYCIA
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA.
Podłoże powinno być suche (wilgotność poniżej 4 %) równe. nośne i wolne od
substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku stosowania na tynki i
jastrychy cementowe. cementowo-wapienne podłoże przed rozpoczęciem
prac powinno być wysezonowane powyżej 28 dni. Przed rozpoczęciem prac
podłoże chłonne zagruntować preparatem ADEXBUD PLANOFLOOR PRIMER.
Podłoża niechłonne zagruntować preparatem ADEXBUD PLANOFLOOR
KONTAKT.
WYKONANIE
Zaprawę należy nanosić na podłoże pacą zębatą. Wielkość zębów należy
dobrać do wielkości płytek Prawidłowo dobrana wielkość zębów pacy oraz
odpowiednia konsystencja przygotowanej masy sprawia, że po dociśnięciu
płytki do podłoża, zaprawa powinna pokrywać ok. 65 % powierzchni
przyklejanej płytki i nie powinna spływać z powierzchni pionowych. Nie należy
układać płytek na styk. W zależności od warunków użytkowania stosować
odpowiednią szerokość spoiny. Nie moczyć płytek przed klejeniem. Świeże
zabrudzenia zaprawą zmyć wodą. Zaschnięty produkt należy usuwać
mechanicznie.

5. WSKAZÓWKI
SPOINOWANIE
Fugowanie przyklejonych okładzin ściennych można przeprowadzać po
upływie 24 godzin (w przypadku okładzin ściennych po upływie 12 godzin).
Obciążenie umiarkowanym ruchem pieszym dopuszcza się po upływie 24
godzin od wyschnięcia spoiny. Pełne obciążenie okładziny po 14 dniach.

6. PRZECHOWYWANIE
Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych
opakowaniach w suchym miejscu w temperaturze od +5°C
do+ 25°C. Okres przydatności produktu do użycia wynosi 9 miesięcy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

7. OSTRZEŻENIA
Produkt nakładać przy temperaturze materiału, podłoża i powietrza w
zakresie +50C do +250C.

Eye Dam.1 H318
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu kat.1. Powoduje poważne uszkodzenie
oczu.

Skin Irrit. 2 H315
Działanie drażniące na skórę kat.2. Działa drażniąco na skórę.
STOT SE 3 H335
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat.3.
Może powodować podrażnienie dróg
oddechowych.
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na suchą masę produktu
≤0,0002% (2ppm)
Warunki bezpiecznego stosowania:
P101 - w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę
P102 - chronić przed dziećmi
P103 - przed użyciem przeczytać etykietę
P261 - unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P271 - stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu
P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy
P302+P352 - w przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z
mydłem
P304+P340 - w przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P305+P351+P338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.
P310 - natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem
P332+P313 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza
P362 - zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem
P501 – zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi /
narodowymi / międzynarodowymi  przepisami.
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8. DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-EN 12004-1:2017-03 „Kleje do płytek ceramicznych—Część 1: Wymagania,
ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i
znakowanie”
KCH KERADEX BASIC C1T

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na
sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje
oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z
długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań, nie mogą
jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie
zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP,
stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze
sądowej. Wykonawca oraz sprzedawca nie jest zwolniony od tego,
aby na własną odpowiedzialność przeprowadzić próby
przydatności naszych produktów w konkretnych zastosowaniach
innych niż opisane w niniejszej karcie technicznej.  Zawarte
informacje mogą służyć pomocą w tym zakresie.


