НОВИЙ ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ
Компанія «Хенкель Баутехнік (Україна)» наполегливо працює над тим, щоб
її продукція була не лише високоякісною та ефективною, а й зручною та
простою у використанні. Отже, представляємо наш новий продукт – клей
для плитки Ceresit EASY FIX.
Це готова до використання суміш, яка не утворює пилу під час замішування. Клей EASY FIX має високу стійкість до сповзання та збільшений відкритий час, він придатний до застосування у ванних кімнатах і на кухні. Тому
цей продукт особливо зручно застосовувати під час реставраційного ремонту облицьованих поверхонь. Крім того, клей EASY FIX можна використовувати упродовж 3 тижнів після відкриття ємності.

ЧИСТИЙ І ПРОСТИЙ СПОСІБ УКЛАДАННЯ ПЛИТКИ
•Клей для плитки еластичний, готовий до використання
•Кремово-білого кольору
•Ідеально підходить для нескладних робіт
з укладання плитки на кухні та у ванній кімнаті
•Консистенція не допускає сповзання плитки,
легко наноситься на стіни

БЕЗ ПИЛУ

Ceresit EASY FIX
Цей водно-дисперсійний клей на полімерній основі готовий до використання. Просто відкрийте ємність і розпочинайте роботу, не створюючи пилу від замішування клею. Найбільша перевага такого клею – це вже готова суміш, а отже гарантована якість змішування всіх інгредієнтів. В результаті
цього ви вже не помилитеся з дозуванням необхідної кількості води.
Коли мова про нескладні роботи, готовий клей Ceresit EASY FIX абсолютно не поступається цементному клею для плитки, особливо це стосується робіт зі швидкого реставраційного ремонту. Завдяки відсутності пилу під час замішування клею, а також завдяки безпечному і швидкому його нанесенню він завжди стане у пригоді для користувачів, які ще не є настільки досвідченими професіоналами у цій сфері, та для тих, хто любить все робити своїми руками.
ПРИРОДНИЙ
КАМІНЬ

ВОЛОГІ
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КЛАСИФІКАЦІЯ КЛЕЮ ТА ЙОГО НАНЕСЕННЯ
· Д исперсійний клей високої міцності для тривалої адгезії більшості видів плитки на різних основах.
· К онсистенція не допускає сповзання плитки, що спрощує її укладання на вертикальну основу.
· З більшений відкритий час для ще простішого нанесення клею.
ПРИДАТНІ ОСНОВИ
· Бетон
· Л егкий бетон
·М
 інеральні штукатурки
· Гіпсові штукатурки,
армовані гіпсові плити
· Гіпсокартонні листи
(товщиною ≥ 12,5 мм)
· Гіпсоволокнисті листи
· ДСП
· Столярні плити
· Цементно-стружкові плити
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
· Для внутрішніх робіт на кухні, у ванній кімнаті, душовій кімнаті, довкола ванн та умивальників, а також в сухих місцях
· Рівні внутрішні стіни і стелі
· Не підходить для зовнішніх робіт
ВИДИ ПЛИТОК
· Керамічні плитки, вироби з глини, вироби з каменю, мозаїчні
плитки, вироби з керамограніту і природного каменю (не крихкі)
розміром до 40 х 40 см
· Плити з профілем на зворотній стороні ≤ 1 мм
· Пінополіуретанові плити, EPS, Styrodur® та інші

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ КЛЕЮ CERESIT EASY FIX
· Б удівельним міксером перемішати клей для отримання сметаноподібної однорідної консистенції.
· Д ля нанесення клею використовуйте зубчастий шпатель з розміром зуба 8 мм.
· Тонким шаром нанесіть клей Ceresit EASY FIX.
Площа для адгезії: не менше 65% на зворотній стороні плитки.
· Спочатку нанесіть клей пласкою стороною шпателя для створення контактного шару,
ПОВТОРНЕ
а після цього пройдіться по ньому зубчастою стороною.
ВИКОРИСТАННЯ 3 ТИЖНІ
· Не допускайте утворення плівки при фіксуванні плитки до основи.
· Видаліть зайвий клей, поки він не затужавів, за допомогою води. У випадку затвердіння матеріалу використовуйте розчинник для водно-дисперсійних фарб.
· Заповнення швів можна здійснювати через 24–48 годин (залежно від основи).
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ
Код продукту
Ceresit EASY FIX
Назва продукту

Готовий до використання клей для плитки

IDH

2379005

Упаковка, кг

7

Ціна, грн без ПДВ*

658,33

ПДВ*, грн

131,67

Рекомендована
роздрібна ціна, грн з ПДВ*

790,00

*Згідно з офіційним прайс-листом компанії ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» від 19.08.2019.

www.ceresit.ua

Кволеті фо профешеналс.

