
Flex W
LB-KNAUF Flex W fehér csempe- és járólapragasztó

Elônyök:
• Beltérben és kültérben • Padlóra és falra
• Elszínezôdésre hajlamos lapokhoz
• Magas igénybevételû felületekre
• Vízszigetelésre (fürdô, terasz, erkély)
• Gipszkartonhoz • Padlófûtéshez 
• Meglévô járólapokra

Szabvány: MSZ EN 12004 

Kötôanyag: fehércement, mûanyag diszperzió Cikkszám: 

617061

HABARCSTÍPUS:
A Flex W csempe- és járólapragasztó tixotróp tulajdonságú (megcsúszásmentes), gyárilag elôkevert száraz-
habarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás elôtt, vízzel kell összekeverni. Fehérce-
ment kötôanyagot, ásványi töltôanyagot és tulajdonság-javító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:
A Flex W csempe- és járólapragasztót új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok alapvakolattal  
ellátott falazatainak és cement vagy gipszkötésû aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, 
mûkô, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására használhatjuk. A Flex W csempe- és járólapragasz-
tót kül- és beltérben is használhatjuk hôingadozásoknak kitett felületeken (pl. padlófûtés vagy egy kültéri 
déli-nyugati fekvésû terasz esetében). Cementkötésû faforgácslap burkolásához nem alkalmazható!

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a Flex W felhordását megelôzô mûveletek:
A Flex W csempe- és járólapragsztót olyan felületekre hordjuk fel, amelyek megfelelô szilárdságúak, por- és 
szennyezôdésmentesek. A Flex W csempe- és járólapragasztó felhordását megelôzôen a falfelületek és az 
alapfelületek nagyobb réseit, hornyait habarccsal kitöltjük úgy, hogy a felület közel egyenletes legyen. Ha 
az alapfelület gipsz kötôanyagú, úgy azt a ragasztás elôtt Tiefengrund vagy Estrichgrund alapozóval kezelni 
kell. A falazatok hibáit két héttel a burkolás megkezdése elôtt ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen 
mozgó részeket, alapvakolattal ki kell kenni a nagyobb repedéseket, hornyokat. Ahol nem egységes a fal-
szerkezet, célszerû hálós erôsítést alkalmazni. Az alapfelületek hibáit szintén ki kell javítani, amennyiben 
száraz, meg kell nedvesíteni. A Flex W csempe- és járólapragasztó tervezett felhordása elôtt a felületet  
javasolt alapozóval elôkezelni. A csempe vagy járólap hátoldalán található szennyezôdéseket nedves  
szivaccsal távolítsuk el!
A Flex W ragasztó feldolgozása:
A Flex W csempe- és járólapragasztót az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. A keverés történ-
het keverôgéppel (megfelelô keverôszárat használva) vagy kézzel. Három térfogatrész száraz ragasztó-
keverékhez egy térfogatrész víz szükséges. A keverés után 10 percig állni hagyjuk a ragasztómasszát és  
a végsô konzisztenciát a pihentetés után állítjuk be. A Flex W csempe- és járólapragasztó felhordása hagyo-
mányos burkolószerszámokkal (rozsdamentes fogazott simító, spachtli) történik. A rétegvastagság 2-5 mm 
lehet. Ügyeljünk arra, hogy a csempe és a járólap felületét mindenütt ragasztó borítsa! A Flex W csempe- és 
járólapragsztó felhordása +5ºC feletti és +25ºC alatti hômérsékleten ajánlott. A ragasztót kötésidô alatt fagy 
nem érheti. A burkolt felületek fugázását csak a ragasztó megkeményedése után -legkorábban három nap 
múlva- szabad elvégezni.

MÛSZAKI ADATOK:

Max. szemcse: 0,6 mm

Nyomószilárdság: >15 N/mm2

Tapadószilárdság: >1 N/mm2

Hajlítószilárdság: >5 N/mm2

Anyagszükséglet: 3–6 kg/m2

Rétegvastagság: 2–5 mm
Keverôvíz: kb. 0,25 l/kg
Keverési idô min.: 5 perc
Bedolgozási idô: 2 óra

Csomagolás:
25 kg-os zsákokban
1,2 tonna EUR raklapon,
zsugorfóliázva

Raktározás:
Száraz, fedett helyen, 
bontatlan eredeti csomagolásban 
max. 12 hónapig.

FLEx W BEDOLGOZÁSI IDôTERvE:

*5+10+2 jelentése: 5 perc keverés, 10 perc pihentetés, majd 2 perc ismételt átkeverés, 
**a bekeveréstôl számítva, ***a felhordástól számítva

Várakozás a felület
elôkészítése után Anyagkeverés*

Mûveleti idô: max. 20 perc
5+10+2 perc

járható

terhelhetô

1 nap

fugázható

max. 2 óra
kb. 3 nap

Bedolgozhatósági idô** 
Száradás***

kb. 1 hét

kb. 3 nap

Mûveleti idô: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bôrösödésig)
Bedolgozhatósági idô: Az anyag a bekeverés befejezésétôl kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)
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