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Obszary stosowania  
Do klejenia i spoinowania cera-
micznych płytek podłogowych 
i ściennych, pustaków szklanych 
itp. w pomieszczeniach mokrych 
i suchych, przede wszystkim  
w zakładach przemysłu spo-
żywczego, w pomieszczeniach sa-
nitarnych, w laboratoriach, szpita-
lach oraz na tarasach i balkonach.. 
 
Właściwości produktu 
Remmers Fliesenklebstoff EP jest 
bezrozpuszczalnikową kombinacją 
żywicy epoksydowej i wypełniaczy 
cechującą się wysoką odpornością 
na obciążenia mechaniczne i do-
brą przyczepnością do podłoży 
mineralnych. Stwardniały materiał 
jest odporny na wodę, wodę mor-
ską, roztwory soli rozmrażających 
i inne chemikalia w wodnych roz-
tworach, jak również na rozcień-
czone kwasy i zasady. Do pewne-
go stopnia utwardzenia Remmers 
Fliesenklebstoff EP emulguje 
w wodzie i przez to daje się łatwo 
usunąć z powierzchni materiału 
okładzinowego. Remmers Fliesen-
klebstoff EP odpowiada wymaga-
niom normy DIN 18156 część 4. 
Podłoże 
Mleczko cementowe, zatłuszcze-
nia i zaolejenia należy całkowicie 
usunąć.  
Krawędzie spoin muszą być czyste 
i suche. 
 

Sposób stosowania  
Obydwa składniki dostarczane są 
w specjalnych pojemnikach, zapa-
kowane w odpowiednich propor-
cjach. Wymieszanie składników 
powinno odbywać się według in-
strukcji DBV "Stosowanie żywic 
reaktywnych w budownictwie be-
tonowym - część 3.2, Używanie 
żywic reaktywnych na betonie". 
Składnik zawierający utwardzacz 
(B) należy wlać w całości do po-
jemnika ze składnikiem zawierają-
cym żywicę (A). Przy małych ilo-

ściach (do ok. 10 l) należy stoso-
wać odpowiednie mieszadła. Jako 
napędu używa się wiertarek 
o szybkości obrotowej maks. 400 
obr./min. Minimalny czas miesza-
nia wynosi 2 minuty. Im większa 
jest ilość mieszanki i/lub im mniej 
płynne są składniki tym dłużej na-
leży mieszać. Tworzenie się smug 
wskazuje na niewystarczające 
wymieszanie. Szczególnie w przy-
padku komponentów o różnej lep-
kości należy wielokrotnie zbierać 
słabiej wymieszany materiał 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2857 

Fliesenklebstoff EP 
Żywica epoksydowa nie zawierająca rozpuszczal-
ników organicznych 
do klejenia płytek i spoinowania 

Dane techniczne produktu

Dane techniczne produktu w momencie dostawy: 
Kolor: biały 
Gęstość nasypowa: ok. 0,8 kg/l 
Gęstość po ubiciu (DIN ISO 787/11): ok. 0,8 kg/l 
Skład: ok. 99 % wag. kwarcu 

 Składnik A Składnik B  Mieszanka 
Zawartość ciał stałych 100% wag. 100% wag. 100% wag 
Lepkość: pasta pasta pasta 
Gęstość: 1,79 g/cm3  1,70 g/cm3 1,75 g/cm3 

Temperatura zapłonu: > 90°C  56°C >90°C 
Kolor: bezbarwny szary/biały szary/biały 
Zapach: neutralny lekko neutralny 
  aromatyczny 
Proporcje mieszania:  6,4 cz. wag. 3,6 cz. wag 
 . 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 
2 godz. przy temp. 20° C i ilości 1 kg  
Wyższe temperatury i większe ilości skracają czas przydatności do  
stosowania, niskie temperatury wydłużają go. 
 
Możliwość obciążenia: można chodzić: po 24 godz. przy 20°C, 
całkowicie obciążalny: po 7 dniach przy 20°C 
 
Składnik A:  Żywica epoksydowa z wypełniaczami mineralnymi  

i środkami tiksotropującymi. 
Składnik B:  Poliamina z wypełniaczami mineralnymi, pigmen-

tami i środkami tiksotropującymi. 
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z brzegów i dna pojemnika oraz  
z powierzchni mieszadła i wpro-
wadzać do mieszanki. Na zakoń-
czenie należy przełożyć mieszan-
kę do czystego pojemnika i jesz-
cze raz wymieszać. Mieszanka jest 
wtedy gotowa do stosowania. 
 
Klejenie:  
Podłoże musi być suche, czyste, 
nośne i oczyszczone z luźnych 
części, pyłu i środków ułatwiają-
cych rozszalowanie. W razie po-
trzeby wypiaskować. Najpierw roz-
łożyć materiał pacą stalową na ca-
łą powierzchnię, a później prze-
czesać pacą lub szpachlą ząbko-
waną 3 x 3 lub 5 x 5 mm. Ułożyć 
płytki lub płyty na warstwę świeże-
go kleju i wcisnąć lekko obracając. 
Nie nakładać więcej kleju niż moż-
na pokryć płytkami w podanym 
czasie przydatności do stosowania 
po wymieszaniu. 
 
Spoinowanie nowej okładziny 
z płytek: 
Prace na powierzchniach przezna-
czonych do spoinowania można 
wykonywać najwcześniej po 24 
godzinach od ułożenia płytek. Przy 
szpachlowaniu spoin materiałem 
Remmers Fliesenklebstoff EP za-
prawa, na którą ułożono płytki, 
może być jeszcze lekko wilgotna. 
Same krawędzie spoin muszą być 
jednak suche i czyste. Ewentualne 
resztki zaprawy cementowej nale-
ży starannie usunąć. Ułożenie ma-
teriału w spoinach następuje za 
pomocą szpachli z tworzywa 
sztucznego lub z gumy, w sposób 
normalnie przyjęty przy układaniu 
płytek, w czasie nie przekraczają-
cym podanego czasu przydatności 
do stosowania. Powierzchnię okła-
dziny należy zmyć wstępnie 
szorstką powierzchnią gąbki uży-
wanej w gospodarstwie domowym 
(Scotch Britt itp.) i wodą, tak aby 
nie związał na niej nadmiar mate-
riału. Po następnych 2-3 godzi-

nach należy ostatecznie zmyć 
i wypolerować powierzchnię gład-
ką stroną gąbki i wodą z ewentual-
nym dodatkiem dostępnych 
w handlu środków powierzchniowo 
czynnych (Pril itp.). 
 
Renowacja spoin:  
Konieczna jest wtedy, gdy zapra-
wa w spoinie jest nieszczelna lub 
uszkodzona w wyniku obciążeń 
chemicznych i/lub mechanicznych 
i przestaje spełniać swoją funkcję. 
Piaszczącą się i zmurszałą zapra-
wę należy całkowicie usunąć ze 
spoiny. Warstwa nowej zaprawy 
spoinowej musi mieć grubość co 
najmniej 3 mm. 
 
Temperatura stosowania:  
Temperatura obiektu i otoczenia 
podczas prac i twardnienia mate-
riału musi wynosić co najmniej 
+ 10° C. 
Narzędzia, czyszczenie 
Szpachelka z tworzywa sztuczne-
go, gumy lub szpachla japońska, 
mieszarka, gąbka, szpachla ząb-
kowana, paca stalowa. Narzędzia 
i ewentualne zabrudzenia należy 
czyścić natychmiast na świeżo 
wodą. 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
pojemniki z blachy 5 kg 
Zużycie: 
1,8 kg/m2 na 1 mm grubości war-
stwy. 
Składowanie: 
Materiał w oryginalnych, zamknię-
tych pojemnikach, nie wymiesza-
ny, w miejscu zabezpieczonym 
przed mrozem, co najmniej 9 mie-
sięcy. 
 
 
 

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. 

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. 


