
TERMOLEP-GL klasy C1TE  Klej uelastyczniony

WŁAŚCIWOŚCI
• Do wewnątrz  i na  zewnątrz
• Wodo  i mrozoodporny
• Wysoka  wytrzymałość
• Dobra  przyczepność  do wszelkich  podłoży
• Wydłużony  czas  otwarty

PRODUKT
Termolep-GL uelastyczniona zaprawa klejowa o podwyższo-
nych parametrach roboczych do przyklejania płytek ceramicz-
nych ściennych i podłogowych wewnątrz i na zewnątrz bu-
dynków. Podłożami mogą być betony zwykłe, betony komór-
kowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, nośne tynki 
wapienne, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, jastrychy 
cementowe. Produkt zgodny z EN 12004:2007+A1:2012 (PN-
EN 12004+A1:2012).

SKŁAD
Mieszanka cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i do-
mieszek uszlachetniających.

DANE TECHNICZNE

NARZĘDZIA
Mieszarka wolnoobrotowa, kielnia, paca zębata, dozownik 
wody, pojemnik na klej.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie podłoża:
Powierzchnia podłoża powinna być czysta, trwała i nośna. 
Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowa-
ne, zagruntowane gruntem uniwersalnym GRUNLIT-U. Stare, 
spękane powierzchnie zagruntować gruntem głęboko pene-
trującym GRUNLITEM–G.Wyprawy i powłoki niestabilne, o nie-
dostatecznej stabilności, należy usunąć.
Przygotowanie produktu
Zaprawę klejową wymieszać używając wolnoobrotowego mie-
szadła mechanicznego z 5,1 – 6,1 l czystej chłodnej wody, do 
uzyskania jednolitej konsystencji wolnej od grudek. Po oko-

ło 5 min. należy ponownie krótko zamieszać uzyskaną masę. 
W przypadku częściowego związania zaprawy niedopuszczal-
ne jest ponowne rozrabianie jej z wodą.
Przyklejanie płytek
Zaprawę nanosić pacą zębatą o odpowiednim rozmiarze ząb-
ków dostosowanym do gabarytów płytek. Czynność przykle-
jania płytek należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 15 min 
od rozprowadzenia kleju na podłożu. W ciągu 10 min można 
dokonać korekty położenia płytki. Ułożoną okładzinę docisnąć 
mocno do podłoża tak, aby cała powierzchnia płytki pokryta 
została klejem. Przyklejone płytki można spoinować po ok. 48 
godz.

WYTYCZNE WYKONAWCZE
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia 
w trakcie prac powinna wynosić od +5oC do +25oC. Do zaprawy 
klejowej nie wolno dodawać żadnych substancji oprócz wody. 
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą około 1 go-
dziny w temperaturze 20o C . Podczas nakładania i wiązania 
chronić klejoną powierzchnię przed nadmiernym nasłonecz-
nieniem, silnym wiatrem, mrozem, i opadami deszczu. Podczas 
prac należy przestrzegać ogólnych reguł sztuki budowlanej. 
Zaprawy tej nie należy stosować na jastrychach z ogrzewa-
niem podłogowym.
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Reakcja na ogień Klasa A1
Przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm2

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie ≥ 0,5 N/mm2

Przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 0,5 N/mm2

Przyczepność po cyklach zamrażania-
rozmrażania

≥ 0,5 N/mm2

Czas otwarty: przyczepność po czasie 
nie krótszym niż 30 minut

≥ 0,5 N/mm2

Spływ ≤ 0,5 mm



TERMOLEP-GL klasy C1TE Klej uelastyczniony

BEZPIECZEŃSTWO
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergicz-
ną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powo-
dować podrażnienie dróg oddechowych Chronić przed dzieć-
mi. Nie wdychać pyłu. Stosować rękawice ochronne / odzież 
ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością 
wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skó-
ry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę leka-
rza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże po-
wietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożli-
wiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopo-
czucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są i można 
je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontak-
tować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Unikać wdy-
chania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy 
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowy-
mi. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki.

ZUŻYCIE *
Dla pacy zębatej 6 mm ok. 3,0 kg/m2

Dla pacy zębatej 8 mm ok. 4,0 kg/m2

Dla pacy zębatej 10 mm ok. 5,0 kg/m2

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Wodą, natychmiast po użyciu.

PRZECHOWYWANIE
Produkt chronić przed wilgocią, przechowywać w su-
chym pomieszczeniu i oryginalnym opakowaniu na paletach.

OPAKOWANIA
Jednostkowe - Worek 25 kg
Zbiorcze - Paleta ofoliowana 1050 kg

NADZÓR
Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych produkt jest 
na bieżąco kontrolowany przez laboratorium �rmy KOSBUD 
Bracia Kosińscy Sp. J. zgodnie z PN.

DALSZE INFORMACJE
Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować 
jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświad-
czenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów 
konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zale-
camy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec 

drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie wpływa-
jąc na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji 
nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Dziękowizna, 28.12.2016 Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca.
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