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KPK   Wysokoelastyczna zaprawa klejowa z włóknem 

             do ceramicznych płytek elewacyjnych                                       

             gładkich oraz ręcznie formowanych, C2TE 
 

WŁAŚCIWOŚCI :   
 Wysokoelastyczna z dodatkiem włókien 
 Cienkowarstwowa 
 Mrozo- i wodoodporna 
 Cementowa 
 Bardzo dobra przyczepność do podłoża 
 Wydajna i łatwa w obróbce 

ZASTOSOWANIE : 
 Na zewnątrz i do wnętrz 
 Do przyklejania ceramicznych płytek elewacyjnych gładkich oraz ręcznie  formowanych 
 Do przyklejania kamienia elewacyjnego 
 Do przyklejania kształtek parapetowych oraz zewnętrznych parapetów  klinkierowych 
 Do przyklejania klinkierowych systemów schodowych, stopnice oraz podstopnie 
 Do przyklejania zewnętrznych płytek cokołowych 
 Na wszystkie podłoża włącznie z płytą kartonowo-gipsową, wiórową i na podłoża  

        użytkowane w warunkach dużej amplitudy temperatur  
 Na balkony, tarasy, elewacje, schody zewnętrzne, cokoły 

PODŁOŻE : 
Podłoże musi być suche, nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju 
szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich usunąć. 
Silnie chłonne podłoża zwilżyć lub zagruntować podkładem PGC lub PGP. Przy 
ocenie podłoża należy uwzględnić wskazania obowiązujących norm. Na tarasach, 
podłożach ogrzewanych i chłodzonych zastosować pola dylatacyjne o               
max. powierzchni 25 m2 przy zachowaniu stosunku boków 1:3. Wilgotność podłoża 
nie może przekraczać 2% CM dla podłoży cementowych, 0,5% CM dla podłoży 
gipsowych i anhydrytowych oraz 1% CM dla tynków cementowo.-wapiennych. 

OBRÓBKA : 
Zawartość opakowania 25 kg wsypać do ok. 6,0 – 6,5 l wody, zaprawę dokładnie 
wymieszać przy użyciu powszechnie dostępnych wiertarek z mieszadłem 
wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać ok. 5 
min. i ponownie wymieszać. Tak przygotowaną porcję zaprawy należy zużyć w 
ciągu ok. 2 godz. Świeżą zaprawę rozprowadzić równomiernie na podłożu, a 
następnie przeczesać za pomocą pacy zębatej o wielkości zębów dobranych w 
zależności od wielkości płytek. Prawidłowo dobrana konsystencja i wielkość zębów 
pacy zapewni, że po dociśnięciu płytki do podłoża, zaprawa pokryje całą 
powierzchnię spodu płytki. Płytek nie należy moczyć w wodzie.  Czas korekcji płytki 
ok. 30 minut. Płytki należy układać przed rozpoczęciem procesu tworzenia 
„naskórka”. Spoiny oczyścić z resztek kleju zanim stwardnieje. Spoinowanie po ok. 
24 godz. Pełne obciążenie po 14 dniach. 
Przed klejeniem okładziny ceramicznej na podłożach z instalacją grzewczą, należy 
ją wyłączyć na dobę przed rozpoczęciem prac. Ponownie włączyć dopiero po 
całkowitym związaniu zaprawy (min. 48 godzin) i stopniowo podwyższać 
temperaturę. 
Świeżą zaprawę należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych takich jak (mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie 
słoneczne oraz deszcz). Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac 
nie powinna niższa niż +5ºC. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej wpływa 
negatywnie na właściwości produktu. 

Uwaga : klej nie nadaje się do wyrównywania podłoża. 

ZUŻYCIE : 
4x4x4 mm  -  ok. 1,9 kg/m² 
6x6x6 mm  -  ok. 2,6 kg/m² 
8x8x8 mm  -  ok. 3,8 kg/m² 

OPAKOWANIE : 
Worki 25 kg, wzmocnione worki papierowe, z podwójną wkładką z folii 
poliuretanowej. 48 worków  na palecie. 

SKŁADOWANIE : 
Przechowywać w suchym miejscu, na paletach drewnianych zabezpieczonych folią. 
Otwarte opakowania szczelnie zamknąć. Czas magazynowania : 12 miesięcy 
Data produkcji – nadruk na boku worka 

UWAGA : 
Dane techniczne odnoszą się do temperatury  20ºC i 65% wilgotności powietrza. 
Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i 
badaniach laboratoryjnych. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie 
materiału.  
W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać testy zastosowania i 
dokładnie sprawdzić jakość próby lub zasięgnąć porady producenta. Producent 
zastrzega sobie prawo do technicznych  zmian produktu w zakresie deklarowanej 
klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie 
wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA : 
Produkt ten zawiera cement i wapno. W połączeniu z wodą lub wilgocią daje 
odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić oczy  i skórę.     W przypadku 
zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W 

przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą 
oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza. 

UTYLIZACJA : 
Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. 
Resztki materiału, wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane. 

DANE TECHNICZNE : 
Spoinowanie 
Obciążenie 
Pełne obciążenie 

po ok. 24 godz. 
po ok. 24 godz.  
po ok. 14 dniach  

Temperatura obróbki od +5ºC do +25ºC 

Zużycie wody ok 6,0-6,5 l 
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Klej do płytek, cementowy, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, 

do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz 

Rodzaj produktu Klej cementowy, C2TE 

Reakcja na ogień F 

Uwalnianie substancji niebezpiecznych Patrz MSDS 

Wytrzymałość złącza jako : 

Przyczepność wczesna ≥ 1,0 N/mm2 

Przyczepność początkowa ≥ 1,0 N/mm2 

Trwałość dla : 

- Przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm2 

- Przyczepność po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm2 

- Przyczepność po cyklach zamrażania-  
  rozmrażania 

≥ 1,0 N/mm2 

Spływ  ≤ 0,5 mm 

Czas otwarty po 30 min. ≥ 0,5 N/mm2 

 
 

  
 

 
 

Niebezpieczeństwo 
 

WE 266-043-4 
             WE 215-137-3 

H315: działa drażniąco na skórę 

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry 

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
 

P102 - chronić przed dziećmi 

P260 - nie wdychać pyłu 

P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / 
ochronę twarzy. 

P302+P352+P333+P313 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć 
dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub 
wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

P304+P340+P312 - 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 złego samopoczucia skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 

P305+P351+P338+P310 - 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 skontaktować 
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 
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