
 

 
 

STYRKLEJ ST zaprawa klejąca do 

DATA OPRACOWANIA 
 

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Zaprawa STYRKLEJ ST do przyklejania płyt styropianowych na zewnętrznych 

ścianach budynków, wykonanych z elementów murowych (cegły, bloczki, 

kamień,..) lub betonu (wylewanego na budowie lub  w postaci  płyt 

prefabrykowanych), ocieplanych systemem  ATB TERM 

przez wymieszanie suchej mieszanki przygotowanej fabrycznie z wodą 

zarobową. 

2. WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE
Cement, wypełniacze mineralne, dodatki uszlachetniające.

3. DANE WYKONAWCZE 
Ilość wody zarobowej 0,2-0,22 L na 1 kg suchej mieszanki (5,0

zaprawy). 

Czas gotowości do pracy maksymalnie do 4 godzin 

Otwarty czas pracy z zaprawą minimum 25 minut 

Przyczepność do podłoża betonowego minimum 0,6 MPa

Przyczepność do styropianu minimum 0,1 MPa 

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C 

Temperatura stosowania zaprawy od +5°C do +25°C 

Końcowa odporność na temperatury od -20°C do +60°C 

Gęstość nasypowa zaprawy 1,6 kg/dm³ 

4. SPOSÓB UŻYCIA 
Podłożem, na którym stosuje się zaprawę Styrklej ST może być beton 

wszystkich klas, gazobeton, surowy mur z cegły lub bloczków z betonu 

lekkiego, piaskowiec oraz stare i nowe tynki. Podłoże musi być mocno 

oczyszczone z wszelkich zabrudzeń zmniejszających przyczepność np.: kurz, 

brud, wszelkiego rodzaju tłuszcze, wosk, stare odpadające powłoki wapienne, 

resztki starych farb emulsyjnych lub olejnych. 

Do odmierzonej ilości wody wsypać zawartość worka, jednocześnie mieszając 

mieszadłem wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednorodnej, pożądanej 

konsystencji. Odstawić na około 10 minut i ponownie przemieszać. Zaprawa 

jest gotowa do użycia maksymalnie do 4 godzin. 

Zaprawę klejową Styrklej ST nakłada się na wewnętrzną stronę płyty 

rozprowadzając ją na całej jej powierzchni lub nakładać pasami na obwodzie 

przy krawędzi płyty oraz dodatkowo 6-8 placków równomiernie rozłożonych 

wewnątrz jej powierzchni. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy nap

przyłożyć do podłoża, następnie dobić do żądanego położenia. Powierzchnia 

płyty przyklejana do podłoża powinna wynosićokoło 70%. 

Średnie zużycie zaprawy wynosi od 4 kg/m². W praktyce zużycie uzależnione 

jest od odpowiedniego i starannego przygotowania podłoża.

5. WSKAZÓWKI 
Przed aplikacją należy zapoznać się z niniejszą kartą techniczna oraz kartą 

charakterystyki produktu! 

Produkt zawiera cement. Z wodą / wilgocią tworzy związek o silnych 

właściwościach alkalicznych, dlatego należy chronić oczy i skórę. Możliwość 

wystąpienia alergicznych reakcji.  

6. PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać w temp. +5 °C do +25 °C. Chronić przed przemrożeniem. Nie 

zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem. 

Okres przydatności do użycia 12 miesięcy. 

UWAGA: 

Produkt który uległ przemrożeniu lub zawilgoceniu nie nadaje się do użytku.

7. OSTRZEŻENIA 
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Zaprawa STYRKLEJ ST do przyklejania płyt styropianowych na zewnętrznych 

ścianach budynków, wykonanych z elementów murowych (cegły, bloczki, 

kamień,..) lub betonu (wylewanego na budowie lub  w postaci  płyt 

prefabrykowanych), ocieplanych systemem  ATB TERM ST. Otrzymywana 

przez wymieszanie suchej mieszanki przygotowanej fabrycznie z wodą 

WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE 
Cement, wypełniacze mineralne, dodatki uszlachetniające. 

0,22 L na 1 kg suchej mieszanki (5,0-5,5 L na worek 

Przyczepność do podłoża betonowego minimum 0,6 MPa 

 

Podłożem, na którym stosuje się zaprawę Styrklej ST może być beton 

wszystkich klas, gazobeton, surowy mur z cegły lub bloczków z betonu 

owe tynki. Podłoże musi być mocno 

oczyszczone z wszelkich zabrudzeń zmniejszających przyczepność np.: kurz, 

brud, wszelkiego rodzaju tłuszcze, wosk, stare odpadające powłoki wapienne, 

y wsypać zawartość worka, jednocześnie mieszając 

mieszadłem wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednorodnej, pożądanej 

konsystencji. Odstawić na około 10 minut i ponownie przemieszać. Zaprawa 

lej ST nakłada się na wewnętrzną stronę płyty 

rozprowadzając ją na całej jej powierzchni lub nakładać pasami na obwodzie 

8 placków równomiernie rozłożonych 

wewnątrz jej powierzchni. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy napłytę 

przyłożyć do podłoża, następnie dobić do żądanego położenia. Powierzchnia 

płyty przyklejana do podłoża powinna wynosićokoło 70%.  

Średnie zużycie zaprawy wynosi od 4 kg/m². W praktyce zużycie uzależnione 

a podłoża. 

Przed aplikacją należy zapoznać się z niniejszą kartą techniczna oraz kartą 

Produkt zawiera cement. Z wodą / wilgocią tworzy związek o silnych 

właściwościach alkalicznych, dlatego należy chronić oczy i skórę. Możliwość 

Przechowywać w temp. +5 °C do +25 °C. Chronić przed przemrożeniem. Nie 

ać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem. 

Produkt który uległ przemrożeniu lub zawilgoceniu nie nadaje się do użytku. 

 
Eye Dam.1 H318  

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu kat.1. Powoduje

oczu.  

 

 
Skin Irrit. 2 H315  

Działanie drażniące na skórę kat.2. Działa drażniąco na skórę. 

STOT SE 3 H335  

Działanie toksyczne na narządy docelowe 

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 swo

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

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE
ETA-13/0709 ATB TERM ST Złożony system izolacji cieplnej (ETICS) z wyprawą 
na polistyrenie (EPS) do stosowania jako zewnętrzna izolacja 
na ścianach budynków.  
ETAG 004 
DWU nr ATB ST/2013 
KCH STYRKLEJ ST 
 

KARTA TECHNICZNA  

przyklejania styropianu 
Op. worek 25 kg 

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu kat.1. Powoduje poważne uszkodzenie 

Działanie drażniące na skórę kat.2. Działa drażniąco na skórę.  

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat.3. 

 

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na suchą 

w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać 

zed użyciem przeczytać etykietę  

unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy  

stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym 

stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę 

w przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z 

w przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić 

lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do 

odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie  

w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą 

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 

natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem  

w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/ 

zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem  

zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / 

i / międzynarodowymi przepisami 

DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Złożony system izolacji cieplnej (ETICS) z wyprawą 

na polistyrenie (EPS) do stosowania jako zewnętrzna izolacja  
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STYRKLEJ ST zaprawa klejąca do przyklejania styropianu 
Op. worek 25 kg 
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Producent gwarantuje jako ść wyrobu, lecz nie ma wpływu na 

sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone in formacje 

oparte s ą o najlepsz ą wiedz ę producenta wynikaj ącą z 

długoletnich obserwacji praktycznych zastosowa ń, nie mog ą 

jednak zast ąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie 

zwalniaj ą go ze stosowania si ę do zasad sztuki budowlanej i BHP, 

stąd nie stanowi ą podstawy do rozstrzygania sporów na drodze 

sądowej. Wykonawca oraz sprzedawca nie jest zwolniony  od tego, 

aby na własn ą odpowiedzialno ść przeprowadzi ć próby 

przydatno ści naszych produktów w konkretnych zastosowaniach 

innych ni ż opisane w niniejszej karcie technicznej.  Zawarte 

informacje mog ą słu żyć pomoc ą w tym zakresie . 

 


