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Obszary stosowania 

Do szybkiego układania ceramicz-
nych okładzin ściennych i podło-
gowych wewnątrz i na zewnątrz,  
w pomieszczeniach suchych i mo-
krych. Używając zaprawy Flexkle-
ber schnell można w technologii 
cienkowarstwowej układać wiele 
materiałów okładzinowych - jak 
np.: 
� gres, płytki ceramiczne  
� płytki klinkierowe, bloczki for-

mowane ręcznie 
� mozaika szklana 
� nie przeświecające kamienie 

naturalne (np. płyty Solnhofe-
ner, granit, marmur jurajski) 

� wielkoformatowe płytki  
i płyty 

� płyty termoizolacyjne, płyty 
lekkie i wykończeniowe. 

Jednocześnie można wyrównać 
nierówne podłoża warstwą o gru-
bości do 5 mm. Zaprawa klejowa 
Flexkleber schnell nadaje się 
szczególnie do miejsc ulegających 
dużym odkształceniom (jastrychy 
ogrzewane, balkony, tarasy i stare 
okładziny z płytek ceramicznych), 
oraz do prac, które należy wyko-
nać w bardzo krótkim czasie,  
np. w takich miejscach jak: 
� schody, przedsionki, wejścia, 

sklepy i sale wystawowe 
� hotele, restauracje, pomiesz-

czenia prowadzenia działalno-
ści gospodarczej 

� okładziny z płytek oddawane  
w krótkim terminie do użytko-
wania.  

Przeświecające kamienie natural-
ne, które mogłyby zmieniać barwę, 
jak np. krystaliczny marmur, należy 
układać na klej Remmers Marmor-
kleber. 

 

Właściwo ści produktu 

Remmers Flexkleber schnell jest 
zaprawą klejową o wielostronnym 
zastosowaniu, zapewniającą pełne 
bezpieczeństwo, która po wymie-

szaniu z wodą jest gotowa do uży-
cia i szybko wiąże hydraulicznie.  
Szczególne wła ściwo ści  
produktu: 
� Wysokie bezpieczeństwo jako-

ści wykonania prac 
� Plastyczny, bardzo łatwy  

w stosowaniu. 
� Bardzo długi czas otwarty 

klejenia. 
� Nie osuwa się i ma dobrą 

przyczepność. 
� Bardzo krótki czas twardnie-

nia. 
� Do układania okładzin odpor-

nych na odkształcenia, wyrów-
nujących naprężenia. 

� Wodoodporny, mrozoodporny  
i odporny na wysokie tempera-
tury (do +80°C). 

 

 

 

 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2845 

Flexkleber schnell 
Bardzo elastyczna, szybkowiążąca, uniwersalna, 
zaprawa klejowa  
 

Dane techniczne produktu  

Gęstość nasypowa  ok. 1,3 kg/dm3 
Kolor:  szary   
Czas otwarty klejenia:  ok. 30 min. (zależnie od temperatury) 
Czas przydatności do  
stosowania po wymieszaniu:  ok. 60 min. (zależnie od temperatury) 
Możliwość chodzenia:  po ok. 3 godzinach 
Możliwość spoinowania:  po ok. 3 godzinach 
Obciążenie eksploatacyjne:  po ok. 24 godzinach 
Grubość warstwy kleju:  do maksymalnie 5 mm 



Strona 2 z 3  

 
2845 IT 03.12 

          Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl           Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 61 8168100  fax: 61 8168111          www.remmers.pl 

Podło że 

Klej Flexkleber schnell może być 
stosowany na wielu podłożach jak 
np.: 
� beton, beton lekki, beton 

komórkowy 
� jastrych, jastrych samopozio-

mujący 
� jastrych z ogrzewaniem podło-

gowym, przeszlifowany ja-
strych anhydrytowy 

� jastrych z asfaltu lanego (we-
wnątrz, po przetarciu pia-
skiem) 

� mur, tynk 
� płyty gipsowo-kartonowe, płyty 

wiórowe i płyty z pianki twardej 
� stare okładziny z płytek. 
 
Podłoże musi być mocne, nośne  
i wolne od brudu, pyłu, tłuszczu, 
oleju i luźnych cząstek. Podłoże 
musi stanowić jedną płaszczyznę. 
Odspojone płytki, jak również luź-
ne fragmenty tynku i stare powłoki 
malarskie należy usunąć a istnie-
jące nierówności zamknąć klejem 
Flexkleber schnell. Duże po-
wierzchnie nierównych posadzek  
o spoiwie cementowym można 
wyrównać szybko i ekonomicznie 
masami samopoziomującymi 
Remmers.  
Nierówne podłoża anhydrytowe  
i asfaltowe wyrównuje się masą 
samopoziomującą Remmers Uni-
plan. Mocno chłonące podłoża, jak 
np. tynki gipsowe, tynki wapienne, 
tynki cementowe, suche, szlifowa-
ne jastrychy anhydrytowe, jastry-
chy z asfaltu lanego (wewnątrz, wg 
DIN 18157-1) należy wstępnie 
zagruntować preparatem Rem-
mers Tiefgrund W.  
Jastrychy anhydrytowe nie mogą 
być obciążone wilgocią (resztkowa 
wilgotność maks. 1%).  
Minimalny wiek jastrychu wynosi 
28 dni, a betonu 3 miesiące.  
Do wykonania uszczelnienia po-
mieszczeń mokrych zespolonego  
z okładziną ceramiczną (np. 
prysznice) należy zastosować 
elastyczną, wodoodporną powłokę 
uszczelniającą Remmers Flüssige 
Folie i później przykleić na nią 
materiał okładzinowy na klej 
Flexkleber schnell. 
 
 
 

Sposób stosowania  

Wlać 6,25 l wody  do czystego 
pojemnika, wsypać 25 kg Flexkle-
ber schnell  i dokładnie wymie-
szać, aż osiągnie się właściwą, 
jednorodną konsystencję (czas 
mieszania ok. 3 minuty). Całą za-
wartość opakowania należy wy-
mieszać wiertarką z zamocowa-
nym w niej mieszadłem. 
Mniejsze ilo ści należy mieszać  
w proporcjach 1 część objętościo-
wa wody na 3-3,5 części objęto-
ściowe proszku lub 0,25 litra wody 
na każdy kg proszku. 
Wymieszaną zaprawę klejową 
należy rozprowadzić cienką war-
stwą po podłożu używając płaskiej 
strony pacy stalowej. Bezpośred-
nio na świeżą warstwę kontaktową 
rozczesuje się klej Flexkleber  
schnell szpachlą ząbkowaną od-
powiednią dla układanego materia-
łu okładzinowego (możliwie  
w jednym kierunku). Należy roz-
kładać jedynie takie ilości zaprawy 
klejowej, na które zdąży się ułożyć 
materiał okładzinowy w czasie 
otwartym klejenia (sprawdzić koń-
cem palca). 
Następnie materiał okładzinowy 
przykłada się do warstwy świeżej 
zaprawy i wciska. Zanim wytworzy 
się błona - można korygować po-
łożenie. W razie zabrudzenia, 
świeże resztki zaprawy należy 
usunąć z powierzchni okładziny 
mokrą gąbką. Podczas układania 
materiału okładzinowego należy 
unikać wnikania dużych ilości kleju 
do sieci spoin, aby później czysto, 
łatwo i szybko spoinować.  

Wskazówki  

Zaprawy klejowej Flexkleber sch-
nell nie należy stosować na pod-
grzanych podłożach lub przy sil-
nym oddziaływaniu zimna, ciepła  
i wiatru. Nie stosować przy tempe-
raturach powietrza, podłoża i ma-
teriału poniżej +5°C oraz powy żej 
+25°C. St ężałej zaprawy nie wolno 
ponownie zarabiać dodając wodę 
lub świeżą zaprawę. W przypadku 
posadzek z ogrzewaniem podło-
gowym należy, w celu zapewnienia 
prawidłowego działania zaprawy 
klejowej Flexkleber schnell, dobrać 
taką technikę pracy, aby zapewnić 
grubość zwartej warstwy zaprawy 
pod okładziną wynoszącą 2 mm. 

Przy układaniu płytek na istniejące, 
mocno przylegające stare okładzi-
ny, przed układaniem nowej należy 
rozprowadzić szpachlówkę drapa-
ną używając kleju Flexkleber  
schnell.  
Przy temperaturze w pomieszcze-
niu ok. 20 °C, po okładzinie mo żna 
chodzić i wykonać spoinowanie po 
około 3 godzinach. Do spoinowa-
nia, w zależności od przypadku 
zastosowania, zalecamy stosowa-
nie materiałów firmy Remmers: 
Fugenschmal, Fugenbreit, Flexfu-
ge lub Colorfuge EP. Złącza  
i szczeliny dylatacyjne należy za-
mknąć masą uszczelniającą  
Remmers MultiSil lub Remmers 
Multi-Sil NUW (w zależności od 
przypadku zastosowania). 
 
Narzędzia, czyszczenie  

Mieszarka, mieszadło, pojemnik na 
zaprawę, kielnia do rozkładania, 
szpachla ząbkowana, kielnia lub 
paca stalowa. 
Narzędzia czyścić wodą zanim 
zaprawa zwiąże. 
 
Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 5 kg i 25 kg 

Zużycie suchej zaprawy: 
Ok. 1,3 kg/m² na każdy mm grubo-
ści nanoszonej warstwy  
zęby 4 mm: ok. 1,8 kg/m² 
zęby 6 mm: ok. 2,6 kg/m² 
zęby 8 mm: ok. 3,3 kg/m² 

Składowanie:   
Przy składowaniu w miejscu su-
chym i chronionym przed wilgocią 
około 12 miesięcy. 
 
Bezpiecze ństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
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_______________________________

Remmers 
Baustofftechnik GmbH 

Bernhard Remmers Str.13 
49624 Löningen 

 
Rok:  patrz nadruk z partią produkcji 

_______________________________  

EN 12004 
Zaprawa cementowa spełniaj ąca 

podwy ższone wymagania do klejenia 
płytek i płyt w zastosowaniach we-

wnętrznych i  zewn ętrznych 
________________________________ 

 
Klasa po żarowa:  E 
 
Przyczepno ść wczesna: ≥ 0,5 N/mm² 
 
Przyczepno ść po 
składowaniu na sucho: ≥1 N/mm² 
 
Przyczepno ść po 
składowaniu w  
warunkach ciepłych: ≥1 N/mm² 
 
Przyczepno ść po 
składowaniu w wodzie: ≥1 N/mm² 
 
Przyczepno ść po 
składowaniu w  
cyklach zamra żania 
i rozmra żania: ≥1 N/mm² 


