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PN-EN 12004:2002-10
CARO-FK-FLEX

Cementowa zaprawa do klejenia p∏ytek 

C2 TE

W∏aÊciwoÊci: 
• poddany badaniom wed∏ug PN-EN 12004, C2 TE 
• do zastosowania wewnàtrz i na zewnàtrz 
• ∏atwy w obróbce
 
Zastosowania: 
CARO-FK-FLEX jest przeznaczony do nak∏adania 
metodà cienkowarstwowà ok∏adzin z kamionki, 
fajansu, p∏ytek klinkierowych i mozaiki. 
CARO-FK-FLEX nadaje si´ do uk∏adania na wszystkich 
pod∏o˝ach wed∏ug DIN 18157, cz´Êç 1, np.: 
beton, beton komórkowy, tynk, jastrych cementowy 
i z siarczanem wapnia oraz jastrych podk∏adowy 
grzewczy, mur, p∏yty gipsowo - kartonowe 
itp. Poza tym nadaje si´ on do klejenia p∏yt 
budowlanych lekkich, np. z wyt∏aczanego polistyrenu 
laminowanego tkaninà i do uk∏adania glazury na 
mineralnych oraz wiàzanych Êrodkami dyspersyjnymi 
systemach uszczelnieƒ zespolonych SCHOMBURG. 
 
Dane techniczne:
Baza: piasek, cement, dodatki   
 (ulepszone tworzywem   
 sztucznym)
Barwa: szara cementowa
Struktura wype∏niacza: drobny piasek
G´stoÊç nasypowa: 1,39 kg/dm3
Temperatura 
pod∏o˝a / aplikacji: + 5°C do + 25°C
Czas obrabialnoÊci*): ok. 2 godzin

Czas otwarty*): ok. 30 minut
Spoinowanie*): po ok. 24 godzinach
Ruch pieszy*): po ok. 24 godzinach
Pe∏ne obcià˝enie*): po ok. 7 dniach
Czyszczenie: wodà, natychmiast po u˝yciu
Badania:    PN-EN 12004, MPA  
Êwiadectwo kontroli 2005-4-1603/1

Zu˝ycie: 
min. 1,3 kg/m2 /mm gruboÊci warstwy 
ok. 2,3 kg/m2  przy nak∏adaniu pacà o z´bach 6 mm  
ok. 2,9 kg/m2  przy nak∏adaniu pacà o z´bach 8 mm  
ok. 3,8 kg/m2  przy nak∏adaniu pacà o z´bach 10 mm  
ok. 4,5 kg/m2  przy nak∏adaniu pacà Flowline o 
z´bach 8 mm  
ok. 5,3 kg/m2  przy nak∏adaniu pacà Flowline o 
z´bach 10 mm

Opakowanie: 
worek 25 kg z wk∏adkà polietylenowà
Magazynowanie: 
w suchych pomieszczeniach, 12 miesi´cy w 
oryginalnie zamkni´tym opakowaniu. Rozpocz´te 
opakowanie nale˝y niezw∏ocznie zu˝yç. 

*) Podane wartoÊci dotyczà temperatury + 20°C i wilgotnoÊci 
wzgl´dnej powietrza 65%; wy˝sze temperatury skracajà, a ni˝sze 
- wyd∏u˝ajà podane czasy.

Pod∏o˝e: 
Pod∏o˝e musi byç suche, noÊne, dostatecznie równe, 
pozbawione rys i substancji zmniejszajàcych 
przyczepnoÊç, jak np. olejów, farb, warstw spieków 
i czàstek luênych. Musi mieç zamkni´tà struktur´ 
oraz wykazywaç w∏aÊciwoÊci powierzchni i 
wytrzyma∏oÊç odpowiednie do rodzaju pod∏o˝a. Przy 
uk∏adaniu p∏ytek pod∏o˝e, wst´pne przygotowanie 
pod∏o˝a i sposób nak∏adania powinny odpowiadaç 
wymaganiom DIN 18157, cz´Êç 1. Pod∏o˝a ch∏onne 
zagruntowaç przy u˝yciu ASO-Unigrund-GE. Jastrychy 
anhydrytowe muszà zostaç zeszlifowane, odpylone 
i zagruntowane przy u˝yciu ASO-Unigrund-GE, 
tak jak wszystkie pod∏o˝a zwiàzane siarczanem 
wapnia. Jastrychy podk∏adowe grzewcze muszà 
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zostaç wygrzane przed rozpocz´ciem uk∏adania 
p∏ytek, zgodnie z uznanymi zasadami techniki. W 
celu dokonania oceny przygotowania pod∏o˝a do 
uk∏adania p∏ytek nale˝y zmierzyç wilgotnoÊç przy 
u˝yciu aparatu CM. WilgotnoÊç mierzona aparatem 
CM nie mo˝e przekraczaç przy 
• CT † 2,0 % 
• CA bez ogrzewania pod∏ogowego † 0,5 % 
• CA z ogrzewaniem pod∏ogowym † 0,3 %

Sposób stosowania: 
Przygotowaç czystà wod´ w czystym wiadrze 
do mieszania, dodaç CARO-FK-FLEX i mieszaç 
mieszad∏em (ok. 300–700 min-1), a˝ powstanie 
jednorodna masa. 
Stosunek mieszania: 
ok. 6,75–7,5 l wody: 25 kg CARO-FK-FLEX 
Po 3 minutach dojrzewania jeszcze raz wymieszaç.
Przygotowaç takà iloÊç kleju, którà mo˝na zu˝yç 
w czasie obróbki. Wymieszanà zapraw´ nale˝y 
nak∏adaç pacà o odpowiednim do formatu p∏ytek 
uz´bieniu. Nie nale˝y pokrywaç klejem wi´kszej 
powierzchni ni˝ taka, na której mo˝na przykleiç 
p∏ytki w ciàgu tzw. czasu otwartego (próba przez 
dotkni´cie palcem).

Wskazówki:
• Przy stosowaniu ASOFLEX-AKB  do klejenia 

ok∏adzin ceramicznych nale˝y stosowaç 
 ASODUR-EK98!
• Przy uk∏adaniu ok∏adziny ceramicznej i p∏ytek 

na powierzchniach zewn´trznych podlegajàcych 
zmiennym warunkom atmosferycznym balkony i 
tarasy) zaleca si´ stosowaç zapraw´ uszczelniajàcà 
AQUAFIN-2K/M  oraz wysoce elastycznà zapraw´ 
klejàcà UNIFIX-S3.

• Pod∏o˝a zwiàzane siarczanem wapnia 
zagruntowaç przy u˝yciu ASO-Unigrund-GE. Aby 
zapobiec wytwarzaniu si´ etryngitu przy uk∏adaniu 
na pod∏o˝ach zwiàzanych siarczanem wapnia, 
o wilgotnoÊci resztkowej 1,0 % na konstrukcjach 
ogrzewanych lub 1,5 % wed∏ug CM, stosuje si´ 

UNIFIX-AEK! 
• Wyschni´tej zaprawy cienkowarstwowej nie nale˝y 

ponownie rozrabiaç przez dodawanie wody 
albo Êwie˝ej zaprawy, gdy˝ mo˝e to skutkowaç 
niedostatecznà wytrzyma∏oÊcià!

• BezpoÊredni kontakt  cementowej zaprawy do 
ok∏adzin ceramicznych i jastrychu magnezytowego 
prowadzi do zniszczenia jastrychu magnezytowego 
wskutek reakcji chemicznej powodujàcej 
p´cznienie zaprawy, z powodu obecnoÊci tlenku 
magnezu. Przez zastosowanie odpowiednich 
Êrodków nale˝y wykluczyç wtórne oddzia∏ywanie 
wilgoci z pod∏o˝a. Pod∏o˝e magnezytowe nale˝y 
mechanicznie nadaç szorstkoÊci i zagruntowaç 
˝ywicà epoksydowà ASODUR-V360W z 
maksymalnie 5% wody (ok. 250 g/m2). Po 
up∏ywie okresu oczekiwania od 12 do 24 godzin, 
w temperaturze + 20°C, nale˝y nanieÊç drugà 
warstw´ ASODUR-V360W (ok. 300–350 g/m2). 
Jeszcze Êwie˝à drugà warstw´ nale˝y posypaç 
piaskiem kwarcowym o ziarnistoÊci 0,5–1,0 mm w 
takiej iloÊci, aby przesta∏ si´ wch∏aniaç. Uk∏adanie 
rozpoczyna si´ po up∏ywie ok. 12 –16 godzin. 

• W obszarach pozostajàcych stale pod 
powierzchnià wody (p∏ywalnie, zbiorniki itd.) 
zalecamy zastosowanie zaprawy cienkowarstwowej 
UNIFIX-S3, wraz z odpowiednim systemem 
uszczelniajàcym SCHOMBURG!

• CARO-FK-FLEX jest zaprawà wià˝àcà hydraulicznie, 
którà nale˝y chroniç przed kontaktem z wodà i 
mrozem a˝ do ca∏kowitego utwardzenia, co w 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych mo˝e 
trwaç kilka dni!

• Sàsiadujàce powierzchnie nale˝y chroniç przed 
wp∏ywem CARO-FK-FLEX!

Nale˝y przestrzegaç obowiàzujàcej karty 
charakterystyki WE. 
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Udzielamy gwarancji odnoÊnie jakoÊci naszych materia∏ów w ramach naszych warunków sprzeda˝y i dostawy. Dla specjalnych wymagaƒ wykraczajàcych poza ramy 
opisanego wy˝ej zastosowania, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji w∏asnà fachowà s∏u˝bà doradczà. Wià˝àce prawnie 
sà jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia Wykonawcy z do∏o˝enia staraƒ podczas stosowania produktu. W sytuacjach wàtpliwych nale˝y wykonaç 
powierzchni´ wzorcowà. Z chwilà wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci swà wa˝noÊç.                  FVS 06/06WKD/Ku/KK/EC


