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FX 300
Typ zaprawy: C1T; Zastosowanie: do przyklejania
nasiąkliwych okładzin ceramicznych takich jak: glazura, terakota, płytki kamienne oraz cementowe;
Rodzaj podłoża: sztywne, nieodkształcalne, takie
jak: beton, beton lekki, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne, cementowe jastrychy nieogrzewane;
Właściwości: modyﬁkowana polimerami, cienkowarstwowa, wiążąca hydraulicznie, tiksotropowa, zaprawa klejąca do stosowania wewnątrz i na zewnątrz;
Zużycie: ok. 1,4 kg/m2 /1 mm grubości warstwy; Grubość klejenia: 3–5 mm; Czas przydatności do użycia: ok. 2 godz.; Opakowania: 25 kg. Cena netto za
opakowanie: 19,90 zł

FX 400 Gres
Typ zaprawy: C1TE; Zastosowanie: do przyklejania
okładzin z gresu o wymiarach 40×40 cm oraz płytek
ceramicznych takich jak glazura, terakota, płytki kamienne oraz cementowe; Rodzaj podłoża: sztywne,
nieodkształcalne, takie jak: beton, beton lekki, tynki
cementowe oraz cementowo-wapienne, cementowe
i anhydrytowe jastrychy nieogrzewane; Właściwości:
modyﬁkowana polimerami, cienkowarstwowa, wiążąca hydraulicznie, tiksotropowa, zaprawa klejąca
o wydłużonym czasie otwartym, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz; Zużycie: ok. 1,4 kg/m2 /1 mm
grubości warstwy; Grubość klejenia: 3–5 mm; Czas
przydatności do użycia: ok. 2 godz.; Opakowania:
25 kg. Cena netto za opakowanie: 30,50 zł

FX 500 Klinkier
Typ zaprawy: C2TE; Zastosowanie: do przyklejania
okładzin z klinkieru o niskiej nasiąkliwości, jak również płytek klinkierowych formowanych ręcznie o wysokiej nasiąkliwości oraz płytek ceramicznych takich
jak glazura, terakota, gres oraz okładziny z kamienia
naturalnego niewrażliwego na przebarwienia; Rodzaj
podłoża: beton, beton lekki, tynki cementowe oraz
cementowo-wapienne, tynki gipsowe, cementowe
i anhydrytowe jastrychy ogrzewane, płyty g-k, płyty
włókniste. Do klejenia na podpłytkowych izolacjach
quick-mix w pomieszczeniach mokrych – łazienkach,
toaletach, natryskach oraz na balkonach i tarasach.
Do stosowania w miejscach poddawanych zwiększo-

nym obciążeniom mechanicznym oraz termicznym;
Właściwości: elastyczna, cienkowarstwowa, modyﬁkowana polimerami, tiksotropowa, zaprawa klejąca
w technologii trasstec, o wydłużonym czasie otwartym oraz o podwyższonej przyczepności do podłoża,
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz; Zużycie: ok.
1,4 kg/m2 /1 mm grubości warstwy; Grubość klejenia: min. 3 mm; Czas przydatności do użycia: ok.
2 godz.; Opakowania: 25 kg. Cena netto za opakowanie: 45,00 zł

FX 600 Flex
Typ zaprawy: C2TE; Zastosowanie: do przyklejania
okładzin ceramicznych takich jak: glazura, terakota,
gres, mozaika szklana oraz ceramiczna, jak również
okładzin z kamienia naturalnego niewrażliwego na
przebarwienia; Rodzaj podłoża: beton, beton lekki,
tynki cementowe oraz cementowo-wapienne, tynki
gipsowe, cementowych i anhydrytowych jastrychach
ogrzewanych, płytach g-k, płytach włóknistych; do
klejenia na podpłytkowych izolacjach quick-mix w pomieszczeniach mokrych takich jak łazienki, toalety,
natryski oraz na balkonach i tarasach; do stosowania
w miejscach poddawanych zwiększonym obciążeniom mechanicznym oraz termicznym; do klejenia
metodą „płytka na płytkę”; Właściwości: elastyczna,
cienkowarstwowa, modyﬁkowana polimerami, tiksotropowa zaprawa klejąca w technologii trasstec,

o wydłużonym czasie otwartym oraz o podwyższonej
przyczepności do podłoża, do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz; Zużycie: ok. 1,4 kg/m2 /1 mm grubości
warstwy; Grubość klejenia: min. 3 mm; Czas przydatności do użycia: ok. 2 godz.; Opakowania: 25 kg.
Cena netto za opakowanie: 39,90 zł

FX 600 Flex biała
Typ zaprawy: C2TE; Zastosowanie: do przyklejania
okładzin z kamienia naturalnego wrażliwego na przebarwienia jak również glazury, terakoty, gresu, mozaiki
szklanej, jak również okładzin z kamienia naturalnego
wrażliwego na przebarwienia; Rodzaj podłoża: beton, beton lekki, tynki cementowe oraz cementowowapienne, tynki gipsowe, cementowe i anhydrytowe
jastrychy ogrzewane, płyty g-k, płyty włókniste; do
klejenia na podpłytkowych izolacjach quick-mix w pomieszczeniach mokrych takich jak łazienki, toalety,
natryski oraz na balkonach i tarasach; do stosowania
w miejscach poddawanych zwiększonym obciążeniom
mechanicznym oraz termicznym; do klejenia metodą
„płytka na płytkę”; Właściwości: biała, elastyczna,
cienkowarstwowa, modyﬁkowana polimerami, tiksotropowa zaprawa klejąca w technologii trasstec,
o wydłużonym czasie otwartym oraz o podwyższonej
przyczepności do podłoża, do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz; Zużycie: ok. 1,4 kg/m2 /1 mm grubości
warstwy; Grubość klejenia: min. 3 mm; Czas przydatności do użycia: ok. 2 godz.; Opakowania: 25 kg.
Cena netto za opakowanie: 54,90 zł

FX 900 Super ﬂex

QUICK-MIX SP. Z O.O.
ul Brzegowa 73, 57-100 Strzelin, tel. 71 392 72 20, fax 71 392 72 23, info@quick-mix.pl, www.quick-mix.pl

nr 1/2013

Reklama

Typ zaprawy: C1TE; Zastosowanie: do przyklejania
wszelkiego rodzaju wielkoformatowych okładzin
ceramicznych takich jak: glazura, terakota, gres,
mozaika szklana oraz ceramiczna, jak również okładzin z kamienia naturalnego niewrażliwego na przebarwienia; Rodzaj podłoża: podłoża odkształcalne
takie jak: beton, beton lekki, tynki cementowe oraz
cementowo-wapienne, tynki gipsowe, cementowe
i anhydrytowe jastrychy ogrzewane, płyty g-k, płyty
włókniste; do klejenia na podpłytkowych izolacjach
quick-mix w pomieszczeniach mokrych takich jak łazienki, toalety, natryski oraz na balkonach i tarasach;
do stosowania w miejscach poddawanych zwiększonym obciążeniom mechanicznym oraz termicznym;
do klejenia metodą „płytka na płytkę”; Właściwości:
wysoko elastyczna, cienkowarstwowa, modyﬁkowana polimerami najwyższej jakości, tiksotropowa, zaprawa klejąca w technologii trasstec, o wydłużonym
czasie otwartym oraz o podwyższonej przyczepności
do podłoża, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz;
Zużycie: ok. 1,4 kg/m2 /1 mm grubości warstwy; Grubość klejenia: min. 3 mm; Czas przydatności do
użycia: ok. 2–3 godz.; Opakowania: 25 kg. Cena netto za opakowanie: 59,90 zł
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