
FLEX XL
ragasztóhabarcs
• szálerősített
• extra nagyméretű lapokhoz
• magas kezdeti szilárdság
• kül- és beltérbe
• 20 mm rétegvastagság

C2 FT S1



Nagyméretű lapok burkolásához! 
A nagyméretű lapok egyre nagyobb teret hódítanak, és újabb és újabb kihívás elé állítják 
a burkolás Nagymestereit. Tökéletes tapadás a szálerősítésnek és a magas kezdeti 
szilárdságnak köszönthetően!

Nagy igénybevételre és fokozott követelményre. Különösen 
javasolt extra nagyformátumú lapokhoz, ideális vékony porcelán 
gres burkolatok, sötét színű és nedvességre nem érzékeny 
természetes kövek, nagy terhelésnek kitett nagy forgalmú 
helyek, homlokzatok burkolásainál.
 
Szálerősített, magas kezdeti szilárdságú, gyors kötésű, víz- 
és fagyálló, csökkentett lecsúszású, flexibilis középágyazású 
ragasztóhabarcs. Ragasztó rétegvastagság: max. 20 mm.

Flex XL ragasztóhabarcs

Felhasználási területek:
Különböző nagyméretű burkolólapokhoz (pl. 60 x 60 cm, 120 x 60 cm, 120 x 120 cm, 150 x 75 cm,  
180 x 90 cm, 240 x 120 cm, 300 x 100 cm, 360 x 160 cm) és Slim technológiával készült vékony 
gres burkolatokhoz (3,5-6 mm vastagság) is. Extra nagyméretű lapok esetén 15 mm-es íves (kerekített) 
glettvas ajánlott a ragasztó felhordására.
 

Nagy felületekhez pl. irodaházak, szállodák, bevásárlóközpontok, áruházak, lépcsőházak.
 

Kül- és beltérben, kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok 
ragasztásához, akár csempét csempére történő ragasztáshoz, kenhető vízszigetelésekre, teraszokon, 
erkélyeken is, fal és padlófűtés esetén is. 

Műszaki adatok: 
C2 FT S1 - Fokozott követelményű, gyors kötésű, alakváltozásra képes, cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, 
csökkentett lecsúszással kül- és beltérben
EC1 Plus R - nagyon emisszószegény
Anyagszükséglet: kb. 5-10 kg/m2 burkolólap típusától és hátlapjától, valamint a szerszám fogazatától függően
Ragasztó rétegvastagság:  max. 20 mm
Vízigény: vízszintes felületen: kb. 0,28 l/kg (kb. 7 liter víz / 25 kg zsák)
    függőleges felületen: kb. 0,26 l/kg (kb. 6,5 liter víz / 25 kg zsák)
Pihentetési idő: nincs 
Fazékidő: kb. 30-40 perc 
Nyitott idő: kb. 15 perc 
Korrigálhatóság: kb. 5 perc 
Járhatóság / fugázhatóság: kb. 4-6 óra után
Teljes terhelhetőség: kb. 7 nap után
Szín: szürke

A zsákon található 
ikonok segítenek 
a tájékozódásban:

Kérdése van?  
Forduljon szaktanácsadóinkhoz! 

www.burkolasnagylappal.hu
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