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kleje do płytek Fx
cienkowarstwowe zaprawy klejące Fx 600 Flex oraz Fx 900 Super flex 
produkowane przy użyciu innowacyjnej technologii trasstec przeznaczone 
są do układania okładzin na balkonach, tarasach oraz w basenach.
Balkony i tarasy stanowią przedłużenie pomieszczeń mieszkalnych, ich es-
tetyczne wykończenie ma kluczowe znaczenie dla inwestora. Po wybraniu 
płytek ceramicznych, szczególną uwagę należy zwrócić na dobór właściwej 
zaprawy klejącej. Zaprawa klejąca musi być nie tylko mrozo- i wodoodpor-
na, lecz również elastyczna. klej musi bowiem kompensować naprężenia 
powstające pomiędzy okładziną ceramiczna a podłożem. Wybór zaprawy 
klejącej uzależniony jest również do rodzaju okładziny oraz od rodzaju 
podłoża. Pozwala to w przyszłości uniknąć ryzyka odspajania i pękania 
płytek. Receptury elastycznych zapraw klejących Fx 600 Flex oraz Fx 900 
Super flex zostały oparte na innowacyjnej technologii modyfikowania 
właściwości spoiw mineralnych trasstec. 

Balkon licowany płytkami na zaprawie Fx 600 Flex
Zaprawa Fx 600 Flex znajduje zastosowanie przy klejeniu płytek na po-
wierzchniach balkonów poddawanych wahaniom temperatury, stałemu 
oddziaływaniu wody a także obciążeniom mechanicznym. Wykazuje dużą 
stabilność w zmiennych warunkach atmosferycznych, a jej duża siła klejenia 
i znakomita przyczepność pozwala na stosowanie na różnego rodzaju 
podłożach. Zaprawa może być z powodzeniem stosowana również przy 
układaniu nowej okładziny bezpośrednio na starą w metodzie „płytka na 
płytkę”. klej o zmniejszonym spływie nadaje się również do klejenia płytek 
na ścianach, a wydłużony czas otwarty pozwala na swobodną korektę 
ich położenia w ciągu nawet 30 minut po aplikacji. Zaprawa dostępna  
jest również w kolorze białym Fx 600 Flex biała, dzięki czemu może być 
stosowana do klejenia okładzin z kamienia naturalnego  wrażliwego na 
przebarwienia takich jak  marmur, piaskowiec.
Gwarancja profesjonalnego wykończenia tarasu – Fx 900 Super flex
często ze względów estetycznych tarasy pokrywane są płytkami o dużym 
formacie. Z tą myślą powstał wysoko elastyczny klej Fx 900 Super flex. klej 
ten w zależności od ilości wody zarobowej może mieć konsystencję pla-
styczną lub samorozpływną. Zaprawa samorozpływna pozwala na klejenie 
płytek wielkoformatowych na tzw. pełne podparcie. Dodatkowym atutem 
zaprawy jest wydłużony czas otwarty, który umożliwia pokrywanie klejem 
jednorazowo większej powierzchni. Zaprawa posiada klasę odkształcalno-
ści S1 oznacza to, że może być stosowana do klejenia okładzin, na podło-
żach krytycznych, takich jak kilkudniowy jastrych cementowy oraz beton.

klejenie okładzin płytkowych w basenach – Fx 900 Super flex
Do klejenia płytek w nieckach basenowych powinny być stosowane ela-
styczne zaprawy klejące o plastycznej konsystencji, zaprawy odporne na 
oddziaływanie wody chlorowanej oraz posiadające Atest PZH na kontakt 
z woda pitną. Wszystkie te warunki spełnia wysoko elastyczna zaprawa 
klejąca Fx 900 Super flex.

Stosowanie innowacyjnych zapraw klejących Fx pozwala na wieloletnią, 
bezawaryjną eksploatację okładzin ceramicznych, zarówno na balkonach, 
tarasach jak i w basenach.


