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Obszary stosowania  
Do układania okładzin ściennych  
i podłogowych w miejscach bardzo 
obciążonych, np. na jastrychach  
z ogrzewaniem podłogowym, bal-
konach i tarasach, w pomieszcze-
niach suchych i mokrych, we-
wnątrz i na zewnątrz. Do układania 
następujących materiałów: 

 płytki ceramiczne, płytki ka-
mionkowe, gres 

 płytki klinkierowe i płytki formo-
wane ręcznie 

 mozaika szklana, Cotto 

 płytki ceglane i klinkierowe 

 wielkoformatowe płytki i płyty 

 płyty termoizolacyjne, płyty lek-
kie i wykończeniowe 

Nierówne podłoża można wyrów-
nać warstwą o grubości do 20 mm. 
Okładziny z nie przeświecających 
kamieni naturalnych (np. płyty  
Solnhofener, granit, marmur juraj-
ski) należy układać na klej Rem-
mers Flexkleber schnell. Prze-
świecające kamienie naturalne, jak 
np. krystaliczny marmur, należy 
układać na klej Remmers Marmor-
kleber. 

Właściwości produktu 

Remmers Multikleber jest wysoko 
wydajnym klejem lekkim, gotowym 
do stosowania po zmieszaniu  
z wodą i wiążącym hydraulicznie. 

 

 

  

Właściwości szczególne  
produktu: 

 Plastyczny, stąd bardzo łatwy  
w stosowaniu. 

 Bardzo wydajny, niskie zużycie. 

 Klej do metody cienkowar-
stwowej, średniowarstwowej, 
metody układania na płynną 

warstwę kleju oraz szpachlów-
ka wyrównawcza w jednym 
produkcie. 

 Bardzo długi czas korygowania 
i czas otwarty klejenia. 

 Wysoka pewność braku osu-
wania się płytek. 

 Możliwość wczesnego chodze-
nia po okładzinie i obciążenia. 

 Ekstremalnie dobra przyczep-
ność i bezpieczeństwo wyko-
nania. 

 Przenosi odkształcenia na 
trudnych podłożach. 

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

 Przebadany i kontrolowany wg 
EN 12004, C2TE. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2856 

Multikleber 
Wysokiej jakości, uniwersalny klej lekki 
Elastyczna zaprawa klejowa stosowana metodą cienkowarstwo-
wą, średniowarstwową oraz metodą układania na płynną war-
stwę kleju a także szpachlówka wyrównawcza w jednym produk-
cie. Bardzo wydajna, przewyższa wymagania wytycznych 
„Flexmörtel” odnoszących się klejów elastycznych i wydanych 
przez zrzeszenie Deutsche Bauchemie. 

Dane techniczne produktu 

Gęstość nasypowa: ok. 1,1 kg/dm³ 
Kolor: szary 
Ilość wody zarobowej: 35 % wag. jako klej cienko-  

i średniowarstwowy oraz szpa-
chlówka wyrównawcza 
40 % wag. do układania na 
płynną warstwę kleju na po-
sadzkach 

Czas przydatności do  
stosowania po wymieszaniu: ok. 3 h 
Czas otwarty klejenia: do 30 minut  

(zależny od temperatury) 
Grubość warstwy kleju: do 15 mm 
Grubość szpachlowania: do 20 mm 
Możliwość chodzenia/spoinowania: po 12 godz. (+21°C) 
Obciążenie użytkowe: po ok. 2 dniach 
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Podłoże 
Klej Multikleber może być stoso-
wany na wielu podłożach jak np.: 

 mur, tynk 

 beton, beton lekki, beton ko-
mórkowy 

 jastrych, jastrych z ogrzewa-
niem, jastrych samopoziomują-
cy, przeszlifowany jastrych an-
hydrytowy 

 jastrych z asfaltu lanego (we-
wnątrz, po przetarciu piaskiem) 

 płyty kartonowo-gipsowe, płyty 
wiórowe i płyty z pianek twar-
dych 

 stare okładziny z płytek. 

Podłoże musi być mocne, nośne  
i wolne od substancji zmniejszają-
cych przyczepność. Podłoże musi 
być zlicowane i wypionowane. Od-
spojone płytki, jak również luźne 
fragmenty tynku i stare powłoki 
malarskie należy usunąć a istnie-
jące nierówności zamknąć klejem 
Multikleber. Duże powierzchnie 
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, 
(np. tynki gipsowe), suche, szlifo-
wane jastrychy anhydrytowe, ja-
strychy z asfaltu lanego (we-
wnątrz) należy wstępnie zagrunto-
wać preparatem Remmers 
Tiefgrund W. Jastrychy anhydry-
towe nie mogą być obciążone wil-
gocią (resztkowa wilgotność maks. 
1%). Minimalny wiek jastrychu 28 
dni a betonu 3 miesiące.  
Do wykonania uszczelnienia po-
mieszczeń mokrych zespolonego  
z okładziną ceramiczną (np. 
prysznice) należy zastosować ela-
styczną, wodoodporną powłokę 
uszczelniającą Remmers Flüssige 
Folie i później przykleić na nią ma-
teriał okładzinowy na klej Multikle-
ber. 

Sposób stosowania  

Wlać 7,0 l wody do czystego po-
jemnika, wsypać 20 kg Multikle-
ber i dokładnie wymieszać, aż 
osiągnie się właściwą, jednorodną, 
wolną od grudek konsystencję 
(czas mieszania ok. 3 minuty).  

W przypadku szybkiego układania 
okładzin posadzkowych można 
podwyższyć ilość wody zarobowej 
do 8 litrów na 20 kg Multikleber. 
 
Całe opakowanie należy wymie-
szać elektryczną wiertarką  
z zamocowanym w niej miesza-
dłem.  
 
Materiał po wymieszaniu jest go-
towy do użycia. Nie należy mie-
szać więcej zaprawy niż można 
zastosować w ciągu ok. 3 godzin. 
Wymieszaną zaprawę klejową na-
leży rozprowadzić cienką warstwą 
po podłożu używając płaskiej stro-
ny pacy stalowej. Bezpośrednio na 
świeżą warstwę kontaktową roz-
czesuje się klej Multikleber  
szpachlą ząbkowaną odpowiednią 
dla układanego materiału okładzi-
nowego (możliwie w jednym kie-
runku). Należy rozkładać jedynie 
takie ilości zaprawy klejowej, na 
które zdąży się ułożyć materiał 
okładzinowy w czasie otwartym 
klejenia (sprawdzić końcem 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 mate-
riału okładzinowego należy unikać 
wnikania dużych ilości kleju do 
sieci spoin, aby później czysto, ła-
two i szybko spoinować.  
 
Przy wykonywaniu prac należy za-
sadniczo przestrzegać stosownych 
norm i wytycznych. 

Wskazówki  

Zaprawy klejowej Mutikleber nie 
należy stosować na podgrzanych 
podłożach lub przy silnym oddzia-
ływaniu wiatru. Nie stosować przy 
temperaturach powietrza, podłoża  
i materiału budowlanego poniżej 
+5°C i powyżej +30°C. Podane pa-
rametry produktu zostały określone 
w warunkach laboratoryjnych przy 
temperaturze +20°C i wilgotności 
względnej powietrza 65%. 
 

Na chłonących podłożach czas 
otwarty klejenia ulega skróceniu, 
dlatego zalecamy gruntowanie 
preparatem Remmers Tiefgrund 
W. Stężałej zaprawy (czas przy-
datności do stosowania po wymie-
szaniu 3 godz.) nie wolno ponow-
nie zarabiać dodając wodę lub 
świeżą zaprawę.  
 
W przypadku posadzek z ogrze-
waniem podłogowym należy,  
w celu zapewnienia prawidłowego 
działania zaprawy klejowej, 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. Po okładzinie można chodzić  
i wykonać spoinowanie po około 
12 godzinach, przy normalnej tem-
peraturze pokojowej (ok. 21°C).  
Do spoinowania, w zależności od 
przypadku zastosowania, zaleca-
my materiały firmy Remmers: Fu-
genschmal, Fugenbreit, Flexfuge 
lub Colorfuge EP. Złącza i szczeli-
ny dylatacyjne należy zamknąć 
masą uszczelniającą Remmers 
MultiSil NUW lub Remmers Multi-
Sil (w zależności od obszaru sto-
sowania). 
 
Narzędzia, czyszczenie  

Mieszarka, mieszadło śrubowe, 
pojemnik na zaprawę, kielnia do 
rozkładania, szpachla ząbkowana, 
kielnia lub paca stalowa. 
Narzędzia czyścić wodą zanim za-
prawa zwiąże. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Torby papierowe 5 kg i worki pa-
pierowe 20 kg. 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
zęby 4 mm: ok. 1,2 kg/m² 
zęby 6 mm: ok. 1,8 kg/m² 
zęby 8 mm: ok. 2,4 kg/m² 
zęby 10 mm: ok. 3,0 kg/m² 
metoda średniowarstwowa:  
ok. 3,7 kg/m² 
układanie na płynną warstwę kleju: 
ok. 2,2-2,8 kg/m² 
 
 



Strona 3 z 3 

 
2856  IT 04.12 

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

Składowanie:  
Przy składowaniu w zamkniętych 
opakowaniach, w miejscu suchym  
i chronionym przed wilgocią około 
12 miesięcy. 
 
Bezpieczeństwo, 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. 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
Remmers 

Baustofftechnik GmbH 
Bernhard-Remmers-Str.1 

04849 Bad Düben 
 

Rok: patrz nadruk na opakowaniu 

 

 

EN 12004 
Zaprawa cementowa spełniająca 

podwyższone wymagania do okła-
dzin posadzkowych i ściennych,  
do zastosowań wewnętrznych  

i zewnętrznych 

 
Reakcja na ogień: klasa E 
Wytrzymałość na odrywanie 
po składowaniu  
w stanie suchym: ≥ 1 N/mm²  
Wytrzymałość na odrywanie  
po przechowywaniu  
w warunkach ciepłych: ≥ 1 N/mm²                             
Wytrzymałość na odrywanie  
po przechowywaniu  
w wodzie: ≥ 1 N/mm²                             
Wytrzymałość na odrywanie  
po przechowywaniu  
w warunkach cykli 
zamrażania/rozmrażania: ≥ 1 N/mm²                              
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

 


