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Właściwości i zastosowanie 

Gotowy klej przeznaczony do mocowania dekoracyjnych płytek 
ściennych z gresu, terakoty, klinkieru, glazury, płytek 
mozaikowych, płytek z kamienia naturalnego, gipsu oraz tworzyw 
sztucznych wewnątrz pomieszczeń. Klej nadaje się również do 
mocowania płyt dekoracyjnych ze styropianu czy korka. Produkt 
można aplikować na podłoża trudne takie jak: płyty wiórowe, 
płyty OSB, tynki, gipsowe i cementowe, stare okładziny ścienne z 
płytek ceramicznych, lamperie z farb olejnych i inne.  

Uwaga! 

Z uwagi na trudność odprowadzenia wody, do podłoża 
nienasiąkliwego należy stosować płytki o wysokiej nasiąkliwości 
powyżej 10% i wymiarach maksymalnie do 30x30 cm, gdyż klej 
wiąże odparowując wodę. 

Nie stosować kleju gdy nie można zapewnić odparowania wody z 
zaprawy. 

Przygotowanie podłoża 

Niestabilne i niezwiązane  powłoki należy usunąć. Podłoże 

przeznaczone do klejenia płytek musi być wysezonowane: 

- tynki cementowe muszą mieć co najmniej 4 tygodnie,  

- tynki gipsowe muszą mieć co najmniej 2 tygodnie 

- Podłoża betonowe 6 miesięcy 

Powierzchnia powinna być sucha, czysta, odpylona, wyrównana, 

stabilna, nośna. Stare okładziny z płytek ceramicznych oraz 

lamperie z farb olejnych zaleca się dokładnie oczyścić i odtłuścić, 

następnie pokryć cienką warstwą kleju lub gruntu kwarcowego 

Jurga Primer contact (warstwa sczepna) i odczekać do 

wyschnięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób użycia: 

Przed użyciem klej w wiaderku dokładnie wymieszać. Produkt jest 
gotowy do użycia. 
Aplikować przy użyciu stalowej pacy zębatej (o zębach max 
6mm). Na pomocą prostej krawędzi rozprowadzamy na podłożu 
cienką warstwę, silnie dociskając. Następnie ząbkowaną 
krawędzią pacy, ustawioną pod kątem 45-60 do podłoża nanieść 
grubszą warstwę i przeciągnąć. Ilość naniesionego na 
powierzchnię kleju należy dostosować do możliwości ułożenia 
płytek, aby nie przekroczyć czasu otwartego schnięcia zaprawy 
klejącej. Jeśli podczas dotyku palcem, nie przylega do niego 
zaprawa to należy usunąć taki odcinek i nałożyć nową warstwę. 
Płytki kleimy przykładając jak najbliżej płytki poprzedniej, a 
dopiero później przesuwamy tak by powstała spoina 
odpowiedniej szerokości. Nie należy moczyć płytek przed 
przyklejaniem! Płytki należy dociskać i ewentualnie dobijać 
gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co 
najmniej 70% powierzchni płytki. Płytki duże, wielkości 30x30 cm, 
powinny być układane tak, aby zaprawa przylegała do co najmniej 
90% powierzchni płytki. Sposób stosowania jako klej do płyt 
dekoracyjnych: w zależności od wielkości i ciężaru płyt, klej należy 
nanosić na ich powierzchnię punktowo lub pasmami. Po 
przyłożeniu w przewidzianym miejscu płytę dobrze docisnąć do 
podłoża. Czas wiązania zależy od chłonności podłoża, wielkości 
płytek, temperatury i wilgotności powietrza. 
 
Zużycie 
 

Dla jednej warstwy gr. 1mm ok. 1,5-1,7kg/m². 
 
Przechowywanie 

 
Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym 
miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych 
pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C. 
 

KLEJ DO PŁYTEK 

DEKORACYJNYCH 
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Okres przydatności Preparat zużyć w ciągu 12 miesięcy .

Informacje specjalne 

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony 
osobistej. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą 
Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego 
producenta. Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na 
badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są zgodne z naszą najlepszą wiedzą .

Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest przechowywany i stosowany jak 
również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany instrukcji bez uprzedniego zawiadamiania. 

INFORMACJE TECHNICZNE

Czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże do 30 minut 

Czas korekty ułożenia płytki do 20 minut 

Użytkowanie posadzki  najwcześniej po 2 dniach (w przypadku układania 
płytek na płytki, na płyty wiórowe lub OSB - czas ten 
może się wydłużyć w zależności od grubości 
warstwy) 

Możliwość fugowania najwcześniej po 2 dniach ( w przypadku układania 
płytek na płytki, bądź na płyty wiórowe lub OSB - 
czas ten może się wydłużyć w zależności od grubości 
warstwy) 

Maksymalna grubość warstwy zaprawy do 5mm 

Wielkość opakowań 5 kg, 15 kg 

Dokument odniesienia EN 12004:2007+A1:2012: D1 
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