TOPCRETE GRÅ
Elastyczna zaprawa
do płytek
TOPCRETE GRÅ jest wzmocnioną plastikiem zaprawą do płytek na bazie
cementu do mocowania płytek ceramicznych, mozaiek, cegieł klejonych,
kamienia dekoracyjnego, marmuru, łupka, klinkieru i kamienia fasadowego.
TOPCRETE GRÅ jest zaprawą klejową, która z powodu swojej elastyczności,
gładkości i dobrej przyczepności może być stosowana do podłóg z kablami
grzewczymi. Klej umożliwia wymianę dyfuzyjną. Jest też odporny na nacisk
i na uderzenia.
TOPCRETE GRÅ ma wbudowany utwardzacz w postaci proszku.
Klej do płytek: TOPCRETE GRÅ szczególnie nadaje się do klejenia podłoży
tynkowych, murowanych i betonowych, ścianek ognioodpornych, podłóg
z kablami grzewczymi, pomalowanych płytek, płyt gipsowych i starych
płytek.TOPCRETE GRÅ stosuje sie na ściany i podłogi wewnątrz pomieszczeń.
W przypadku klejenia płytki na płytkę należy nałożyć podkład TOPFLEX.
Dotyczy to też podłoża z płyt gipsowych, pomalowanych nawierzchni i innych
gładkich/ błyszczących powierzchni. Kładziony na podłoże tynkowe i betonowe
podkład TOPFLEX powinien zostać rozcieńczony wodą w stosunku 1:2.
Szpachla: TOPCRETE GRÅ nadaje się również na masę szpachlową
o grubości 2-10mm znajduje też szczególne zastosowanie
w samoograniczających się niskonapięciowych systemach grzewczych.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
Podłoże:

Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone i oczyszczone z kurzu.
Płyty gipsowe, stare płytkii pomalowane powierzchnie powinny zostać
zagruntowane podkładem TOPFLEX. Gładkie lub pomalowane powierzchnie
należy zmatowić, przed zagruntowaniem preparatem TOPFLEX, gruboziarnistym
papierem ściernym. Beton, zaprawa i szpachla powinny zostać zagruntowane
podkładem TOPFLEX rozcieńczonym w stosunku 1:2 z wodą.
W strefach wilgotnych, podłoże należy zaizolować przeciw wilgoci preparatem
ADDA MEMBRAN, KOMBIFLEX lub ADDA KVIKKFLEX membranami do
smarowania. Do jasnych płytek marmurowych używa się TOPCRETE HVIT.

Mieszanie:

Zużycie wody wynosi ok. 1,25 litra na 5 kg torbę preparatu i 5 litrów na 20kg
worek. Proszek wsypuje się do wody energicznie mieszając.Nastepnie pozostawia
się na ok. 3 minuty i ponownie miesza aż do uzyskania gładkiej konsystencji.
Nie należy przekraczać znacznie zalecanej ilości wody. Kleju, który już zaczął
twardnieć nie wolno rozcieńczać wodą.

Aplikacja:

TOPCRETE GRÅ rozprowadza się na podłożu szpachelką ząbkowaną (patrz
tabela zużycia i szpachelka ząbkowana). Płytki kładzie się w ciągu 20 minut.
Zaprawa do płytek nie powinna być zaschnięta na powierzchni. Płytki dociska się
i przekręca w miejscu tak, aby osiągnęły pełną przyczepność. Kable grzewcze
nie powinny być montowane wcześniej niż po 4 tygodniach.

Fugowanie:

Nie można zaczynać fugowania zanim klej nie wyschnie i nie stwardnieje. Zaleca
się PERLEFUG, PROFFUG, lub GROVFUG. Na podłożu z muru, tynku, betonu
można normalnie pracować po upływie 1 doby przy temperaturze powietrza
o
i podłoża +20 C. W przypadku podłoża o niskiej wsiąkliwości należy odczekać co
najmniej 3 dni przed przystąpieniem do fugowania.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania:

Minimalna temperatura powietrza, podłoża i płytek +6oC.

Stosunek mieszania:

Ok. 0,25 litra wody na1 kg
Ok. 1,25 litra wody na worek 5 kg
Ok 5 litrów wody na worek 20 kg

Zużycie:
Przybliżone zużycie w kg/m2:
Szpachelka
ząbkowana

Wielkość

4x4
mm

6x6
mm

8x8
mm

10x10
mm

Odwrotna strona
plytki

płytek
Do 10x10cm

1,8

20x20 i 15x30cm

płaska

3,0

Do 30x30cm

gładka/nierówna

4,0

Większa niż
30x30cm

żłobiona/wypukła

6,0

żłobiona/wypukła

Zużycie jest wyliczone z założeniem, że szpachelki ząbkowanej używa się pod kątem 75o.
Czas otwarcia:

20 – 30 min w zależności od temperatury i wsiąkliwości powierzchni.

Czas zużycia:

1-2 godziny

Czyszczenie:

Zaraz po zabrudzeniu- wodą. Starsze resztki zaprawy usuwa się UNIRENS.

Opakowania:

Torby 5kg- worki 20 kg

Składowanie:

12 miesięcy od produkcji ( patrz data produkcji na worku) w suchym miejscu
w zamkniętym opakowaniu.
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