
KARTA TECHNICZNA 

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność 

materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod 
względem prawa patentowego - żadnej gwarancji. 
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PRODUKT 

Zaprawa klejąca - sucha mieszanka wysokiej jakości cementów portlandzkich, kruszyw mineralnych, 

modyfikatorów organicznych i nieorganicznych oraz polimerowych proszków redyspergowalnych. 

ZASTOSOWANIE 

Do wykonywania warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską - dostarczana w postaci suchej mieszanki, 

którą przed użyciem należy wymieszać z wodą w proporcji 4,75 l ÷ 5,0 l wody na 25 kg suchej mieszanki. 

DANE TECHNICZNE 

Lp. Badana właściwość Wymagania 

1. Gęstość nasypowa, g/cm³ 1,46 ± 10% 

2. 
Przyczepność w stanie powietrzno-
suchym do betonu, MPa 

≥ 0,25 

3. 
Przyczepność w stanie powietrzno-
suchym do styropianu, MPa 

≥ 0,08 
 

4. Zużycie, kg/m² ~ 3,5 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

Suchą mieszankę zaprawy klejącej wsypać do odpowiedniej ilości wody i wymieszać intensywnie wiertarką 

wyposażoną w mieszadło koszyczkowe. Odczekać 3 minuty do ustabilizowania się konsystencji, po czym 

wymieszać ponownie. Tak przygotowana zaprawa może być zużywana nie dłużej niż 2 godziny.  

Warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach styropianowych nie 

wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie 

nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. Warstwę wykonuje się w jednej operacji rozpoczynając od góry 

ściany. Po nałożeniu masy należy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą tak 

by nie była ona widoczna. Siatka w żadnym przypadku nie może leżeć bezpośrednio na płytach 

styropianowych. 

MAGAZYNOWANIE 

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych przewiewnych pomieszczeniach nie 

dłużej niż 12 miesięcy. Chronić przed zawilgoceniem. 

OPAKOWANIE 

Dwuwarstwowe worki papierowe z przekładką PE – 25 kg. 

ATESTY 

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4583/2011 + Aneks nr 1, termin ważności 04 października 2016 r. 

 

Odpowiedzialność gwarancyjna: 

Producent przyjmuje odpowiedzialność gwarancyjną za jakość produktu jedynie w przypadku zastosowania 

go jako elementu składowego zestawu wyrobów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków systemem 

ANSERGLOB.  

Zamiana któregokolwiek ze składników zestawu na składnik z innej aprobaty technicznej znosi 

automatycznie odpowiedzialność producenta zestawu za jakość wykonanego ocieplenia. 
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