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FF 911 
Ātri saistoša, elastīga java izšuvošanai

FDS 2K 
Elastīga, divkomponentu blīvējošā java

•  ātri saistoša

•  elastīga

•  hidrofoba – ar t.s. ūdens 

pilienu pret pērļu efektu

•  sienām un grīdām vannas 

istabās, uz terasēm un 

balkoniem

•  noturīga pigmentāciju

•  viegla kopšanā 

•  pieejamās krāsas pelēka, 

sudrabpelēka, manhatan, 

antracīts

•  lietošanai iekštelpās un ēku 

ārpusē

•  šuves platums 2-12 mm

•  izlietojums aptuveni 

0,6-2,5 kg/m²

•  divkomponentu

•  izolējošu pārklājumu zem 

plāksnītēm veidošanai 

uzbalkoniem, terasēm, pirtīs, 

mazā mākslīgās ūdens 

tilpnēs un dušas kabīnēs, 

pirtīs,tualetēs, virtuvēs, veļas 

mazgātavās

•  ieklāšanai uz minerālām 

pamatnēm, tādām kā betons, 

cementa klons, apmetumi, 

ģipškartona plāksnes

•  elastīga pie zemām 

temperatūrām

•  uz mitras pamatnes

•  aizpilda plaisas pamatnē 

•  lietošanai iekštelpās un ēku 

ārpusē

•  izlietojums aptuveni 

3,0-4,5 kg/m²

•  CM O2P saskaņā ar normu 

EN 14891

Zgodny z norm
ą D

IN EN 13888

✔ W - Zmniejszona 
 absorbcja wody
✔ A - Wysoka odporność 
 na ścieranie

CG2WAWACG2WA

ZN 30 Repair 
Ātri saistoša labošanas java 

RA 20 
Pašizlīdzinošais maisījums

•  ātri saistoša

•  minerālo pamatņu izlīdzināšanai 

pirms fl īžu ieklāšanas un 

pašizlīdzinošās masas uzliešanas 

•  grīdu nu kāpņu punktveida 

labošanai 

•  slīpu grīdas slāņu veidošanai uz 

balkoniem

•  fl īžu ieklāšana pēc 24 h

•  pastiprināta ar šķiedru

•  paīzlīdzinošo masu uzliešana pēc 

48 h

•  kārtas biezums 2-30 mm

•  lietošanai dzīvokļos, publiskās 

izmantošanas ēkās, tirdzniecības 

objektos, skolās 

•  lietošanai iekštelpās un ēku ārpusē

•  izlietojums aptuveni 16 kg/m²/cm 

biezuma

•  GP CS IV PN-EN 998-1

•  pašizlīdzinoša

•  pamatņu izlīdzināšanai zem 

keramikas apšuvuma, PHV 

ieklājuma, mīkstā grīdas seguma, 

grīdas paneļiem

•  lietošanai dzīvokļos, publiskās 

izmantošanas ēkās, tirdzniecības 

objektos, skolās

•  ilgs apstrādes laiks

•  slāņa biezums 2-20 mm

•  lietošanai iekštelpās

•  izlietojums aptuveni 1,6 kg/m²/

mm biezuma

•  CT-C25-F4 saskaņā ar normu 

PN-EN 13813
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FX 300 
Flīžu līme

FX 500 Klinkier
Elastīga fl īžu līme klinkeram

FX 600 Flex Flex biała
Balta, elastīga fl īžu līme

FX 400 Gres 
Pastiprināta fl īžu līme gresam

FX 600 Flex 
Elastīga fl īžu līme

FX 900 Super fl ex 
Augsti elastīga fl īžu līme

•  absorbējošu glazūras, terakota fl īžu 

līmēšanai

•  uz nedeformējamām pamatnēm

•  sienām un grīdām

•  betona, neapsildāmas klona 

pamatnes, apmetumi

•  EC 1 Plus – ļoti zems emisijas līmenis

•  tiksotropa, pazemināta notece

•  lietošanai iekštelpās un ēku ārpusē

•  izlietojums aptuveni 1,4 kg/m²/mm

•  elastīga

•  klinkera fl īžu līmēšanai 

•  samazina nogulšņu un pigmentācijas 

veidošanās risku 

•  uz nedeformējamām pamatnēm

•  betona, ķieģeļa mūra,

  neapsildāma klona grīdas 

  pamatnes, apmetumi

•  EC 1 Plus – ļoti zems emisijas līmenis

•  trasstec tehnoloģija

•  tiksotropa, pazemināta notece

•  pagarināts atklātais laiks

•  lietošanai iekštelpās un ēku ārpusē

•  izlietojums aptuveni 1,4 kg/m²/mm

•  balta

•  elastīga

•  baltu keramikas fl īžu stikla 

  mozaīkas un uz pigmentāciju jūtīga 

  dabīgā akmens līmēšanai

•  uz deformējamas pamatnes 

apsildāmas klona grīdas, 

ģipškartona plāksnes, balkoniem, 

terasēm, izolācijai zem plāksnītēm

•  EC 1 Plus – ļoti zems emisijas 

līmenis

•  trasstec tehnoloģija

•  tiksotropa, pazemināta notece

•  pagarināts atklātais laiks

•  lietošanai iekštelpās ēku ārpusē

•  izlietojums aptuveni 1,4 kg/m²/mm

•  gresa fl īžu ar izmēriem 40 x 40 cm 

līmēšanai

•  absorbējošu fl īžu no glazūras, 

terakota, no akmens un no betona 

līmēšanai

•  uz nedeformējamām pamatnēm

•  pamatnes betons, vieglais betons, 

neapsildāma klona grīda, apmetumi

•  EC 1 Plus – ļoti zems emisijas līmenis

•  tiksotropa, pazemināta notece

•  pagarināts atklātais laiks

•  lietošanai iekštelpās un ēku ārpusē

•  izlietojums aptuveni 1,4 kg/m²/mm

•  elastīga

•  glazūras, gresa, terakota, akmens un 

betona fl īžu līmēšanai

•  uz deformējamas pamatnes 

apsildāmas klona grīdas, ģipškartona 

plāksnes, balkoniem, terasēm, 

izolācijai zem fl īzēm, „plāksnīte uz 

plāksnītes”

•  EC 1 Plus – ļoti zems emisijas līmenis

•  trasstec tehnoloģija

•  augsta adhēzija

•  tiksotropa, pazemināta notece

•  pagarināts atklātais laiks

•  lietošanai iekštelpās un ēku ārpusē

•  izlietojums aptuveni 1,4 kg/m²/mm

•  augsti elastīga

•  visa veida keramikas apšuvuma un 

lielformāta apšuvuma līmēšanai 

•  uz deformējamas pamatnes 

apsildāmas klona grīdas, ģipškartona 

plāksnes, OSB pālāksnes, balkoniem, 

terasēm, baseiniem, izolācijai zem 

fl īzēm, „fl īze uz fl īzes”

•  2 vienā plastiska konsistence vai 

pašizplūstoša

•  EC 1 Plus – ļoti zems emisijas līmenis

•  trasstec tehnoloģija

•  augsta adhēzija

•  tiksotropa, pazemināta notece

•  pagarināts atklātais laiks

•  lietošanai iekštelpās ēku ārpusē

•  izlietojums aptuveni 1,4 kg/m²/mm

Zgodny z norm
ą PN-EN 12004

✔ Kleje o zmniejszonym 
     spływie
✔ kleje o wydłużonym 
     czasie otwartym

C2TETEC2TE
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Zgodny z norm
ą PN-EN 12004

✔ Kleje o zmniejszonym 
     spływie
✔ kleje o wydłużonym 
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C2TETEC2TE Zgodny z norm
ą PN-EN 12004

✔ Kleje o zmniejszonym 
     spływie
✔ kleje o wydłużonym 
     czasie otwartym

C2TETEC2TE

Zgodny z norm
ą PN-EN 12004

✔ Kleje odkształcalne

S1S1

Zgodny z norm
ą PN-EN 12004

✔ Kleje o zmniejszonym 
     spływie

C1TTC1T

Zgodny z norm
ą PN-EN 12004

✔ Kleje o zmniejszonym 
     spływie
✔ kleje o wydłużonym 
     czasie otwartym

C1TETEC1TE


