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Techninis aprašymas
Art. Nr. 2819

Extraflex

Universalus, elastingas, ilgai naudojamas klijų mišinys.
Mažai chromatų pagal RL2003/53/EB

Vidui

Sausas mišinys /
vanduo

Maišymo laikas

Panaudojimo sritys

Apdorojimo
temperatūra

Dengimas
glaistykle /
mentele

•

•

Produkto savybės
Remmers Extraflex – tai universalūs,
aukštos kokybės klijai, naudojami ir
hidrauliškai kietėja sumaišius su
vandeniu. Produkto savybės:
• Saugūs;
• Lengvai naudojami, elastingi;
• Ilgas gyvybingumo laikas;
• Nenuteka, gerai sukimba;
• Racionalus, greitas, apdorojimas
ant didelių plotų;
• Atsparūs vandeniui, šalčiui ir
temperatūrai (iki +80 °C).

Saugoti nuo
drėgmės

Produkto duomenys

• Keraminių sienų ir grindų plytelių
klojimas sausose ir drėgnose
patalpose,
po
vandeniu,
sandarinimui viduje ir išorėje;
Akmens gaminių, keramikos,
molio dirbinių, klinkerio, rankų
darbo plytų, stiklo mozaikos,
plytelių klijavimui;
Nelygių paviršių išlyginimui iki 5
mm.
Dangos ant medienos drožlių
plokščių
ir
nepermatomo
natūralaus
akmens
(pvz.,
Solnhofener plokščių, granito,
Jura marmuro) tvirtinamos su
Remmrs Marmorkleber (Art.
2850).

Sandėliavimo
trukmė

Tūrinis tankis:
Spalva:
Klijų naudojimo laikas:
Apdorojimo laikas:
Galima vaikščioti:
Klijų sluoksnio storis:

1,4 kg/ dm³
pilka
apie 30 min., priklausomai nuo temperatūros
apie 3 val., priklausomai nuo temperatūros
maždaug po 12 val.
daugiausia iki 5 mm

Pagrindas
Galima naudoti ant įvairių paviršių,
pvz., betono, lengvojo, porėto
betono, grindų, plytelių, šildomų
grindų, šlifuotų anhidrito dangų,
asfalto (viduje, nušlifuoto smėliu),
mūro, gipso, gipskartonio plokščių,
medžio drožlių, putų plokščių ir
senų plytelių.
Paviršius turi būti patvarus, be
sukibimui trukdančių medžiagų.
Pašalinti
vos
besilaikančias
plyteles, trupantį tinką ir senas
dangas. Su Extraflex išlyginti
nelygumus.

Didelių plotų cemento grindys
greitai išlyginamos su Remmers
grindų išlyginamosiomis masėmis.
Nelygūs anhidrito ir liejamojo
asfalto paviršiai išlyginami su
Remmers Uniplan (art. 2824).
Stripriai absorbuojančius paviršius,
tokius
kaip
gipsas,
kalkės,
cemento tinkas, sausos anhidrito,
liejamojo asfalto dangos (viduje,
pagal DIN 18157-1) pirmiausia
padengiamos
su
Remmers
Tiefgrund W (art. 2842).
Nedrėkinti anhidrito dangų (likutinė
drėgmė: iki 1 %).
Turi praeiti ne mažiau kaip 28
dienos po grindų ir ne mažiau
kaip 3 mėnesiai po betono
išliejimo.
Klijuojant
keramines
plyteles
drėgnose patalpose (pvz., dušų
kabinose) naudoti sandarinamąją
priemonę Remmers Flüssige Folie
(Art. 2828), ant viršaus su
Extraflex klijuoti plyteles.
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Naudojimas
7,5 l vandens įpilti į švarų indą,
įdėti 25 kg Extraflex. Maišyti tol,
kol gaunama apdorojimui tinkama,
gumuliukų
neturinti
masė
(maišymo laikas – apie 3 min.).
Visos pakuotės turinys maišomas
maišykle. Mišinio santykis: 0,3 l
vandens : 1 kg miltelių. Extraflex
sumaišius su vandeniu galima
naudoti. Neruošti didesnio nei
maždaug
per
3
val.
sunaudojamo mišinio kiekio.
Paruoštas mišinys lygia mentelės
puse paskirstomas ant pagrindo.
Šviežias
Extraflex
sluoksnis
pašiaušiamas dygliuota mentele
(kiek įmanoma viena kryptimi).
Kol nesusidarė plėvelė į klijus
įspausti dangas, atlikti reikalingus
pataisymus.
Jeigu reikia, nuo dangos šlapia
kempine nuvalyti klijų perteklių.
Taip pat pašalinti produkto likučius
nuo vėliau sandarinamų siūlių.
Nurodymai
Neklijuoti ant įkaitusių paviršių ir
pučiant stipriam vėjui. Nemaišyti
sudžiūvusių klijų su vandeniu ar
šviežiais klijais. Oro, pagrindo ir
medžiagos temperatūra apdorojimo
metu: nuo 5 °C iki 30 °C. Pateiktos
vertės galioja, esant laboratorinėms
sąlygoms, t. y. 20 °C temperatūrai ir
65 % santykinei oro drėgmei.
Žemesnė temperatūra pailgina,
aukštesnė sutrumpina džiūvimo
laiką.
Esant šildomoms grindims po
danga dengiamas 2mm storio klijų
sluoksnis.
Siūlių
uždarymui
rekomenduojame šiuos Remmers
produktus:

• Fugenschmal
• Fugenbreit
• Flexfuge
• Colorfuge EP
Sujungiamsios ir judančios siūlės
uždaromos su Remmers MultiSil
arba MultiSil NUW (priklausomai nuo
dengiamos srities) silikonais.

Saugumas, ekologija, utilizavimas
Smulkesnė
informacija
apie
saugumą transportuojant, sandėliuojant, dirbant, utilizuojant bei
ekologiją
pateikta
naujausiuose
saugos duomenų lapuose.

Darbo priemonės, valymas
Maišyklė, dantyta mentelė, mentelė
ir kt.
Darbo įrankiai plaunami tuoj pat po
darbo vandeniu.
Pakuotė, išeiga, sandėliavimas
Pakuotė:
Popierinis maišas 25 kg.
Sauso mišinio išeiga:
Apie 1,3 kg/m²/mm.
4 mm „šukos“: apie 1,6 kg/m²/mm
6 mm „šukos“: apie 2,4 kg/m²/mm
8 mm „šukos“: apie 3,2 kg/m²/mm
Sandėliavimas:
Sausoje vietoje uždarytas pakuotes
laikyti apie 12 mėn.
Saugumas, ekologija, utilizavimas

Smulkesnė
informacija
apie
saugumą transportuojant, sandėliuojant, dirbant, utilizuojant bei
ekologiją pateikta naujausiuose
saugos duomenų lapuose.
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Extraflex
Cementiniai plytelių klijai didelių
reikalavimų vidaus ir išorės paviršiams
___________________________________
Reakcija į ugnį:

Klasė E

Sukibimas, sausai
sandėliuojant:

≥ 1,0 N/mm2

Sukibimas po kontakto
su vandeniu:

≥ 1,0 N/mm2

Sukibimas po kontakto
su šiluma:

≥ 1,0 N/mm2

Sukibimas po užšalimo
/ atšilimo:

≥ 1,0 N/mm2

Pateikta
informacija
sudaryta
remiantis
paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo
techniniais duomenimis.
Kadangi
medžiaga
naudojama
mums
nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra
gamintojo garantija.
Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą,
reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos
gamintojos.
Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju
galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui,
ankstesnieji netenka savo galios.
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