
quick-mix
Posadzki w mieszkaniach, biurach, obiektach handlowych oraz użytecz-
ności publicznej bardzo często licowane są okładzinami ceramicznymi. 
Zdarza się, że podziwiamy kolorystykę zastosowanych płytek, ich kształ-
ty oraz wymiary. Niestety zapominamy, że wieloletnia, bezawaryjna 
eksploatacja posadzki związana jest nie tylko z jakością zastosowanych 
okładzin ceramicznych, ale również z jakością podkładu podłogowego, 
jak również użytych zapraw klejących.

Podkład podłogowy zwany często jastrychem stanowi bardzo istotny ele-
ment posadzki. Przenosi bowiem obciążenia statyczne, dynamiczne oraz 
udarowe działające na posadzkę. Dodatkowo narażony jest na naprężenia 
ścinające, przekazywane przez okładzinę ceramiczną poddawaną cyklicz-
nym wahaniom temperatury. W przekazywaniu tych obciążeń biorą udział 
odpowiednio dobrane zaprawy klejące.

Firma quick-mix oferuje system materiałowo-technologiczny pozwalający 
na wykonanie podkładu podłogowego, jak również przyklejenie do niego 
okładziny ceramicznej. Do wykonywania podkładów podłogowych ofe-
rujemy Jastrych cementowy ZE 04. Jastrych cementowy produkowany 
jest na bazie frakcjonowanych kruszyw i  dodatkowo modyfikowany 
sypkimi polimerami. umożliwia wykonywanie podkładów podłogowych 
warstwą o grubości od 15 do 60 mm zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
pomieszczeń. Po ok. 3 do 4 dniach na jastrychu ZE 04 można układać 
okładziny ceramiczne.

Na przygotowanym podkładzie można rozpocząć układanie płytek cera-
micznych. Zalecamy stosowanie do tego celu zapraw klejących Fx. Zaprawy 
klejące z rodziny Fx wyprodukowane przy wykorzystaniu innowacyjnej 
technologii trasstec przeznaczone są dla wymagających odbiorców.  
klientów, którzy cenią sobie możliwość doboru odpowiedniego produktu 
do konkretnej, nawet najtrudniejszej sytuacji jaką napotkają na placu bu-
dowy. cienkowarstwowe zaprawy klejące znajdują zastosowanie wszędzie 
tam, gdzie od kleju wymaga się elastyczności, dużej siły klejenia, odpor-
ności na warunki atmosferyczne, wytrzymałości mechanicznej, niskiej 
emisyjności Ec1 jak również ochrony powierzchni kamieni naturalnych 
przed przebarwieniami. W skład rodziny klejów Fx wchodzą:

•	 Wzmocniona zaprawa klejąca do gresu FX 400 Gres – to modyfikowana 
polimerami zaprawa klejąca oznaczona zgodnie z PN-EN 12004 jako c1 
TE. Zaprawa przeznaczona jest do klejenia okładzin z gresu o wymiarach 
40 x 40 cm, posiada wydłużony czas otwarty, co ułatwia ewentualną 
korektę ułożonej płytki. idealnie nadaje się do klejenia płytek z gresu 
na sztywnych i nieodkształcalnych podłożach, na posadzkach oraz na 
ścianach w budynkach mieszkalnych, biurowych oraz obiektach han-
dlowych.

•	 Cienkowarstwowa Elastyczna zaprawa klejąca do klinkieru FX 500 
Klinkier wyprodukowana przy wykorzystaniu technologii trasstec 
i oznaczona zgodnie z PN-EN 12004 jako c2 TE. może być wykorzysty-
wana do klejenia na ścianach ręcznie formowanych płytek klinkierowych 
o wysokiej nasiąkliwości jak również do klejenia okładzin klinkierowych 
o niskiej nasiąkliwości. Nadaje się także do stosowania na balkonach 
i  tarasach. Wydłużony czas otwarty i zmniejszony spływ umożliwiają 
wygodną obróbkę i znacznie ułatwiają proces klejenia. Dzięki dosko-
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nale dobranej konsystencji zaprawa FX 500 Klinkier daje bardzo dobre 
rezultaty podczas prac wykonywanych zarówno na powierzchniach 
poziomych jak i pionowych. Posiada właściwości wodo – i mrozood-
porne, nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
obiektów. Jej duża przyczepność umożliwia stosowanie na podłożach 
sztywnych i nieodkształcalnych, takich jak: podwaliny i słupki ogrodzeń, 
cokoły budynków, kominy oraz na podłożach mineralnych takich jak: 
beton, mury ceglane, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne. 

•	 Elastyczna zaprawa klejąca FX 600 Flex wyprodukowana w technologii 
trasstec przeznaczona jest do klejenia płytek na podłożach poddawa-
nych obciążeniom termicznym (jastrychy ogrzewane, balkony, tarasy) 
oraz obciążeniom mechanicznym w obiektach użyteczności publicznej, 
sklepach, magazynach, ciągach komunikacyjnych czy na schodach. 
Wydłużony czas otwarty, pozwala na ewentualną korektę ułożonych 
płytek i uzyskanie pożądanego efektu estetycznego. Duża siła klejenia 
i  zwiększona przyczepność sprawiają, że zaprawa Fx 600 Flex może 
być stosowana również do układania płytek na starych okładzinach 
ceramicznych metodą „płytka na płytkę”. 

•	 Cienkowarstwowa Wysoko elastyczna zaprawa klejąca FX 900  
Super flex wyprodukowana w technologii trasstec i oznaczona zgodnie 
z PN-EN 12004 jako c2 TE S1, to multitalent wśród zapraw klejących. 
Doskonale sprawdza się we wszystkich miejscach, w których wymagana 
jest wysoka elastyczność oraz duża odporność kleju na działanie wody, 
czynników atmosferycznych, obciążeń termicznych oraz wszelkiego 
rodzaju obciążeń mechanicznych – statycznych jak również dyna-
micznych. Ze względu na wysoką elastyczność oraz dużą siłę klejenia 
FX 900 Super flex znajduje zastosowanie przy układaniu okładzin 
na szczególnie wymagających powierzchniach, także na podłożach 
krytycznych, które podlegają odkształceniom. Zaprawa przeznaczona 
jest do układania wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych oraz 
okładzin wielkoformatowych. klej FX 900 Super flex jest produkowany 
w oparciu o technologię trasstec. Dzięki tej innowacyjnej technologii 
zaprawy spod znaku Fx posiadają wysoką przyczepność i wytrzymałość 
na ściskanie, niską nasiąkliwość oraz skurcz, a także ograniczają ryzyko 
powstawania wykwitów na fugach, czy przebarwień na powierzchniach 
okładzin z kamienia naturalnego. 

Wszystkie zaprawy klejące rodziny Fx są bezpieczne dla zdrowia i środo-
wiska, posiadają bowiem certyfikaty Ec1 EmicODE potwierdzające ich 
bardzo niską emisyjność lotnych związków organicznych. mogą być więc 
bezpiecznie stosowane wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz uży-
teczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola, żłobki, biura, szpitale.

Wzmocniona zaprawa klejąca do gresu
– FX 400 Gres

Jastrych cementowy
– ZE 04

Elastyczna zaprawa klejąca do klinkieru
– FX 500 Klinkier

Elastyczna zaprawa klejąca 
(do płytek, gresu na tarasy i balkony)
– FX 600 Flex

Wysoko elastyczna zaprawa klejąca 
(do płytek, gresu i okładzin 
wielkoformatowych na podłoża krytyczne)
– FX 900 Super Flex


