Pewny

montaż płytek
- wybór właściwego kleju

mira kleje do płytek do każdego zadania
Jakość kleju decyduje o właściwym
ułożeniu płytek. Właściwości, takie jak
jego przyczepność i odkształcalność
(elastyczność) decydują o wytrzymałości
i trwałości danej okładziny ceramicznej.
Ponadto należy wziąść pod uwagę
sposób przygotowania, czas otwarcia,
przyczepność i czas twardnienia.
Dlatego kleje do płytek mira posiadają
klasyfikację CE, która określa ich
właściwości.
Np. przy nie do końca znanej
konstrukcji podłoża można z
powodzeniem zastosować klej klasy
S2, który ma dwukrotnie większą
elastyczność niż klej klasy S1.

CE oznaczenie – jak to rozumieć:
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S2

Aby klej można było oznakować CE musi on spełniać opisane
poniżej minimalne wymogi przyczepności. Właściwości kleju
są testowane podczas oddziałowywania wody, temperatury
70°C i cykli zamrażania i rozmrażania.
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Litera T (tixotrop) oznacza, że płytka osadzona
w kleju na powierzchni pionowej może obsunąć
się max. 0,5 mm w dół. Dla kleju nieoznazonego
T spływ może wynieść do 2 mm.

Czas otwarty
Litera E (wydłużony czas otwarty) znaczy, że
płytki można osadzać w rozprowadzonym na
podłożu kleju przez co najmniej 30 min.
Dla kleju nie oznaczonego E jest wymóg 20 min.
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Tylko kleje klasy C1 lub C2 mogą spełnić
wymogi S1 lub S2. Oznaczenie S1- wymóg
odkształcalności 2,5mm. Oznaczenie S2 wymóg
odkształcalności 5 mm.

CE oznaczenie – na co należy zwrócić uwagę
Często siłę przyczepności C2 postrzega się jako lepszą od
C1. Ten wniosek może być błędny, gdyż siła ta świadczy o
zdolności kleju do utrzymania płytki ceramicznej 20x20 cm
poddanej działaniu siły zrywającej ok. 4 ton dla C2 i ok. 2 ton
dla C1 przy próbie zerwania płytki z podłoża. Dlatego też siła
przyczepności C1 jest praktycznie wystarczająca we wszystkich zastosowaniach wewnętrznych (z wyjątkiem silnie
obciążonych środowisk przemysłowych). Bardziej interesujące
są S1 i S2, które oznaczają, że klej ma właściwość elastycznej
odkształcalności. Kleje, które nie są oznaczone S1 lub S2 są
dopuszczone do użytku ale nie mają zdefiniowanej żadnej
elastyczności i mogą być twarde jak cement.

Współczesne płytki ceramiczne są na ogół bardzo szczelne
i praktycznie zupełnie pozbawione zdolności chłonnych, a
ich strona spodnia przeznaczona do klejenia jest pokryta
białym, antyadhezyjnym środkiem, który zapobiega przepaleniu płytek w procesie ich wypalania. Niestety środek ten
powoduje, że klej ma utrudnione wiązanie do spodu płytki.
Dlatego należy uważnie wybrać klej o najlepszych
właściwościach klejących aby uniknąć słabej przyczepności.
Kleje oznaczone S2 mają największą odkształcalność
(elastyczność), a tym samym maksymalną przyczepność.

Przegląd produktów
kleje mira - najlepsza czwórka!
mira 3110 unifix
• C2TE S1
• Umiarkowana
odkształcalność
• Low dust
• M1 i EmiCode
• Niskoalkaliczny biały cement
• Brak wykrywalnego
chromu (VI)

Cementowy, wzmocniony polimerami biały klej do płytek odpowiedni dla
większości rodzajów płytek i kamienia naturalnego w rozmiarach do 30 x 30
cm. Podłoża z muru tynkowanego, szpachli, płyt gipsowych i silikatowych,
podłoża z betonu lekkiego i betonowe o umiarkowanym ryzyku skurczu i
deformacji. Do montażu płytek na membranach do pomieszczeń mokrych.
Polecany do układania płytek w domach, biurach, przemyśle lekkim itp.,
wewnątrz.
Pakowany w 15 kg worek.
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C2TE S2
Wysoka odkształcalność
Low dust
M1 i EmiCode
Niskoalkaliczny biały cement
Brak wykrywalnego
chromu (VI)

Biały klej do płytek o maksymalnej przyczepności i elastyczności. Może być
stosowany na wszystkich typach podłoży wewnątrz (takich jak 3110 unifix)
oraz na zewnątrz na tarasach i balkonach, a także w przemyśle, basenach itp.
Nadaje się do montażu szczelnych, niechłonnych płytek. Może być stosowany
na wszystkich rodzajach membran mira, powierzchniach epoksydowych, starych płytkach itp. W przypadku płytek wielkoformatowych na podłogach
(60 x 60 cm i większych) zalecany jest mira 3250 gigafix floor.
Pakowany w 15 kg worek.

mira 3250 gigafix floor
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C2E S2
Wysoka odkształcalność
Low dust
M1 i EmiCode
Niskoalkaliczny biały cement
Brak wykrywalnego
chromu (VI)
• Do dużych płytek na
podłogach

Biały samozagęszczalny klej do montażu płytek wielkoformatowych na
posadzce (nie zalecany do płytek mniejszych niż 20 x 20 cm). Płytki montować
dociskając je krótkimi wibrujacymi ruchami a klej rozprowadzi się na całej
powierzchni płytki. W spód płytek wielkoformatowych ze środkiem antyadhezyjnym należy przed montażem wetrzeć cienką warstwę kleju. Podczas pracy
ze wskaźnikami poziomującymi 3250 gigafix floor zapewnia, że klej podąża za
płytką podczas wyrównywania poziomu.
Pakowany w 15 kg worek.
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C1TE S2
Wysoka odkształcalność
Low dust
M1 i EmiCode
Niskoalkaliczny biały cement
Brak wykrywalnego
chromu (VI)
• 30% większa wydajność

Biały, lekki klej do płytek, o maksymalnej elastyczności. Może być stosowany
do większości rodzajów płytek, klinkieru, kamienia naturalnego itp. w
obszarach mieszkalnych, biurach i przemyśle lekkim, wewnątrz. Szczególnie
nadaje się do płytek wielkoformatowych na ścianach i podłogach w obszarach
mieszkalnych itp., ponieważ jest lekki łatwo go przygotować i nakładać
podczas montażu. Ma o 30% większą wydajność niż kleje tradycyjne. W spód
płytek ze środkiem antyadhezyjnym należy przed montażem wetrzeć cienką
warstwę kleju. Do płytek wielkoformatowych na podłogach (60 x 60 cm i
większe) zaleca się 3250 gigafix floor.
Pakowany w10 kg worek.

  pełen wybór klejów mira na stronie www.mira.eu.com lub www.mira.pl

Inne oznakowania
M1
Produkty oznaczone M1
spełniają wymagania dotyczące emisji LZO określone
przez Fiński Fundusz Informacji Budowlanej. To gwarancja, że produkty przyczyniają się do zdrowego klimatu w pomieszczeniach, poprzez bardzo
niską emisję szkodliwych substancji i
minimalną uciążliwość zapachową.

EMICODE
Produkty oznaczone
kodem EmiCode spełniają
wymagania dotyczące
emisji LZO określone przez
niemiecką organizację ochrony konsumentów GEV. To gwarancja, że produkty przyczyniają się do zdrowego klimatu w pomieszczeniach, poprzez bardzo
niską emisję szkodliwych substancji.

LOW DUST
Nasz znak ”Low Dust” to
produkty do układania,
szpachlowania i klejenia
płytek z redukcją pylenia,
która ogranicza uciążliwość kurzu podczas pracy, ułatwia czyszczenie narzędzi,
przygotowanie i nakładanie - krótko
mówiąc zapewnia lepsze środowisko
pracy Tobie i Twoim współpracownikom.

www.

.eu.com

Zobacz inne nasze instrukcje montażu na stronie www.mira.pl
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mira byggeprodukter a/s już od ponad 60-ciu
lat produkuje chemię budowlaną zarówno dla
profesjonalistów jak i klientów prywatnych. Firma
specjalizuje się w produktach do układania płytek,
hydroizolacji, wyrównywania podłoży, fugowania i
pielęgncji płytek ceramicznych. Biuro główne koncernu
znajduje się przy fabryce w Gadstrup, w Danii.
Ponadto koncern posiada fabryki i/lub biura sprzedaży
w krajach nordyckich, Wielkiej Brytanii, Polsce,
Ukrainie oraz krajach nadbałtyckich.
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