
 
 
 
 
 
 
 
 

KLEJ DO TARASÓW I BALKONÓW 
 

 

 

 

Właściwości i zastosowanie  

 

KLEJ DO TARASÓW I BALKONÓW to zaprawa klejowa o konsystencji rozpływnej, 

przeznaczony do przyklejania okładziny ceramicznej wewnątrz i na zewnątrz, bez 

pustek powietrznych pod płytką. Mrozoodporny i wodoodporny. Pełne wypełnienie 

pod płytką zdecydowanie redukuje szkody spowodowane mrozem i uszkodzeniem 

mechanicznym. Całkowite wypełnienie podpłytkowe pozwala na pewne klejenie 

okładzin ceramicznych na tarasach, balkonach i ogrzewanych powierzchniach 

podłogowych, jak i silnie obciążonych powierzchniach tj. garaże, korytarze, 

pomieszczenia publiczne, toalety i magazyny. Zaprawa przeznaczona jest do klejenia 

płytek kamionkowych, z terakoty, z ceramiki szkliwionej, płytek ciągnionych i 

klinkierowych płytek podłogowych oraz płytek gresowych. Przyklejoną okładzinę za 

pomocą KLEJU DO TARASÓW I BALKONÓW można szybko obciążać i użytkować. 

Zaprawa przeznaczona jest do klejenia okładziny na podłożach wykonanych z 

betonu, jastrychu cementowego i wylewek anhydrytowych. 

 

Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże musi być równe, suche, czyste i nośne, bez szkód spowodowanych przez mróz, 

wolne od tłuszczu, oleju, środków impregnujących, mleczka cementowego, 

zanieczyszczeń a także innych działających separująco substancji. Beton lub gotowe 

części betonowe muszą mieć przynajmniej 6 miesięcy a jastrychy cementowe 28 dni. 

Przed układaniem okładziny ceramicznej na podłoży powinno się sprawdzić wilgotność 

zawartą w podłożu, szczególnie przy jastrychach anhydrytowych, które powinny zawierać 

maksymalnie 0,5% wilgotności resztkowej, a w przypadku ogrzewania podłogowego 

wilgotność nie może być wyższa niż 0,3%. Przy jastrychach cementowych wilgotność 

resztkowa nie powinna przekraczać 2%.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Nierówności podłoża powinny zostać wyrównane za pomocą wylewki 

samopoziomującej. Miejscowe nierówności do ok. 15 mm można wyrównać za 

pomocą KLEJU DO TARASÓW I BALKONÓW. W takim jednak przypadku okładzinę 

ceramiczną można kleić dopiero po 12 godzinach od wyrównania podłoża. Przy 

klejeniu okładziny ceramicznej na jastrychach cementowych i anhydrytowych z 

wodnym ogrzewaniem podłogowym należy przestrzegać obowiązujących norm i 

wytycznych. 

 

Obróbka 

 

KLEJ DO TARASÓW I BALKONÓW należy rozrobić w ok. 5 litrach zimnej, czystej 

wody. Mieszamy, aż powstanie masa o jednorodnej konsystencji, bez grudek. Po 

czasie dojrzewania materiału wynoszącego 5 minut należy materiał jeszcze raz 

krótko zamieszać. Czas obróbki przygotowanej zaprawy wynosi 60 minut. Po tym 

czasie stężony materiał nie może być ponownie mieszany i wykorzystywany. 

Przygotowaną zaprawę klejową wylewa się stopniowo na podłoże. Najpierw 

nanosimy prostą częścią pacy cienką warstwę kontaktową. Następnie pacą zębatą 

rozprowadzamy materiał na podłożu. Minimalna wielkość zęba w pacy to 10 mm, 

może być paca z zaokrąglonymi zębami R10. Płytki należy ułożyć, lekko docisnąć i 

skorygować ich położenie. Czas pomiędzy nałożeniem kleju na podłoże a ułożeniem 

okładziny nie powinien przekraczać 15 minut. 

 

Wskazówki 

 

 Wszystkie podane parametry odnoszą się do temperatury +23ºC i 50% wilgotności 

względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają, a 

niższe temperatury i wyższa wilgotność spowalniają przebieg proces wiązania 

zaprawy klejowej. Prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i 

zachowaniem zasad BHP. Produkt zawiera cement, który u osób wrażliwych może 

powodować podrażnienie. Po zmieszaniu z wodą ma odczyn zasadowy, chronić 

oczy i skórę 



 
 
Informacje techniczne 

  
 

Baza materiałowa kombinacja cementu z mineralnymi materiałami 

wypełniającymi, wzbogacona specjalnie dobranymi dodatkami 

modyfikującymi 

Kolor cementowo-szary 

Konsystencja rozpływna 

Czas schnięcia Ok.24h 

 

Temperatura obróbki 

 

od +5°C do + 30°C 

 

Czas obróbki 60 min.  

Ilość wody ok. 5l / 25kg. 

Czas dojrzewania 5 minut 

Max. gr. kleju pod płytką 20 mm 

Chodzenie i spoinowanie Po ok.6 godzinach 

Pełne obciążenie Po ok 24 godzinach 

Czyszczenie w stanie świeżym wodą, po wyschnięciu mechanicznie 

Narzędzia mieszadło wolnoobrotowe 

Utylizacja puste opakowania usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami 

Przechowywanie  w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu wolnym 

od mrozu 12 m-cy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym 

opakowaniu 

Opakowanie worek papierowy 25 kg 

 

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, 
jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do 
prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu 
powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych 
Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od 
treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym 
przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. 

 

Wydanie 10/2013. Niniejszy druk został zaktualizowany pod względem technicznym. Tym samym unieważnia się 
dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wyda- nia nowej karty, zaktualizowanej pod 
względem technicznym, niniejsze wydanie traci ważność. 

 


