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Adeziv alb pentru gresie și piatra pentru lucrări la interior şi exterior 

Domeniul de utilizare

Knauf Flexkleber Weiss – amestec uscat 
realizat din ciment alb, marmura,răsini 
dispersate artificiale, utilizat pentru lipirea 
plăcilor ceramice şi plăcilor de tip mosaic, 
precum şi a piatrei naturale pe pereţi, 
pardoseli şi alte suprafeţe.

Adeziv pentru lipirea plăcilor ceramice, 
porcelanat si piatra naturala si artificiala  
SMART ELASTIC STONE pe suprafete 
supuse unor oscilări mari de temperaturi(-

0 0
20  C pînă la+80  C ). Pe pardoseli 
incalzite, balcoane si terase, pentru 
placarea exterioară a clădirilor expuse la 
soare, pentru montarea placilor ceramice 
pe pardoseli gresie vechi, podele cu 
sarcina operațională ridicată, precum și 
pentru plăci de perete de format mare. 
Ideal pentru lipirea plăcilor de tip mosaic. 
Pentru suprafeţe interioare şi exterioare. 
Inclusiv si pe pardoseli calde             .

џ Temperatura de aplicare:             . de la 
+5°С pînă la +25°С 

џ Încarcarea deplină: peste 7 zile

џ Mărimea granulelor:              1,0 mm

џ Chituirea rosturilor: peste 48 de ore

џ Timpul de corecţie a plăcilor:10-15 min
џ Culoare:                albă

џ Rezistenţa la compresiune     ≤ 10 MPa

џ Timpul de lucru deschis:    180 min

џ Rezistenţa la îngheţ: ≤ 25 cicluri

џ Avansul tehnologic: peste 48 de ore

џ Aderenţa:            ≤ 1 MPa

џ Temp. de exploatare:       pînă la +80°С

џ pentru lucrări la exterior;

џ lucrabilitate și productivitate  sporită; 

џ rezistenţă la căldură;

џ capacitate inaltă de fixare, lipseşte 
efectul de alunecare a plăcilor;

џ stabilitate înaltă pe suprafeţe verticale;

џ produs ecologic.

џ Aderența foarte bună;

џ aderenţa inaltă cu suportul (in condiţii 
diferite de intărire);

џ elasticitate;
џ rezistenţă la acţiuni mecanice (la 

comprimare şi îndoire);

џ pentru montarea plăcilor şi chituirea 
rosturilor;

џ rezistenţă la apă;

џ rezistenţă la îngheţ - dizgheţ;

џ alb ca zăpada;

џ timpul comod de prelucrare;

Descrierea materialului Caracteristici tehnice Avantaje
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Knauf Flexkleber Weiss  
Adeziv alb pentru gresie și faianţă pentru lucrări la interior şi exterior  

Recomandari 

Sacul 25 kg de amestecat într-un vas cu 
aproximativ 7 litri de apă rece curată și se 
amestecă cu  un mixer de construcție pînă se 

Pregătirea nesatisfăcătoare a stratului suport 
pentru lucrările de finisare poate fi cauza multor 
neplăceri, dintre care cea mai serioasă este 
distrugerea stratului placate. Suportul pentru 
placare trebuie sa fie uscat, stabil, fără fisuri, 
rezistent, lipsit de praf şi substanţe neaderente 
(fără pete de vopsea, grăsimi si uleiuri naturale). 
Tencuiala trebuie să fie intr-un singur strat, fără 
nivelare, cu o grosime de cel puţin 10 mm. 
Temperatura suportului trebuie să fie nu mai 
puţin de +5°C. Pardoselile incălzite se 
deconectează cu 24 de ore inainte de inceperea 
lucrărilor, iar in timpul rece se stabileşte o 
temperature de cel puţin +15°C. Suprafeţele 
puternic absorbante din interiorul şi exteriorul 
clădirilor se recomandă să fie prelucrate cu 
grundul de profunzime Knauf Tiefengrund sau 
Knauf Grundiermittel diluat în proporţie 1:3, iar 
cele compacte – cu grundul Knauf Betokontakt. 
In locurile de contact cu apa pe suprafeţele de 
plăci din ipsos-carton şi a tencuielilor din plăci de 
ipsos se aplică emulsia hidroizolantă Knauf 
Hidro Stop. 
Prepararea adezivului

omogenizează toată masa,  fără cocoloașe. 
Se așteaptă timp de 5 minute și se amestecă 
din nou. Dacă este necesar consistența se 
reglează prin adăugarea apei sau a 
adezivului.

Stabilirea plăcilor               .
Pe suprafața pregătită de bază se aplică 
uniform adezivul mai întîi cu partea netedă a 
mistriei, apoi stratul aplicat se "piaptănă" cu 
spatula dințată  la (unghi  de spatulare ~ 60 °) 
faţă de stratul suport. Așezați placa pe patul 
de adeziv şi  presaţi cu o mişcare uşoară de 
rotire.
Șpatulă dințată este selectată astfel, încît, 
după punerea plăcii, spatele ei să aibă cel 
puțin 80 % din suprăfață acoperită cu adeziv, 
la lucrările de exterior - 100 % . Pentru a testa, 
scoateți placa proaspăt fixată, și verificați 
partea din spate a plăcii. În cazul în care 
adezivul  este insuficient, folosiți spatula cu 
dinți mai rari sau aplicați adezivul pe bază și 
pe partea din spate a plăcii.Dimensiunea 
suprafeţei  prelucrate  este determinată din 
considerentul cît se poate placa  timp de 15 
minute. Altfel adezivul se usucă şi-şi pierde 
calităţile şi atunci trebuie îndepărtat și înlocuit 

u adeziv proaspăt. Timpul de corectare a 
poziţiei  plăcilor este de ~ 15 minute. 
Temperatura ambiantă înaltă reduce timpul 
de lucru cu adezivul. Evitați lumina directă a 
soarelui. Cînd se stabilesc plăcile de gresie 
cu suprafață striată din spate, pe pardosele 
cu încărcare înaltă atunci este recomandată 
metoda "combinată " , în care adezivul este 
aplicat pe suprafața de bază și partea din 
spate a plăcii.

Această fişă tehnică determină domeniul de 
aplicare a materialului şi modul de executare a 
lucrărilor, ceea ce nu substituie pregătirea 
profesională a executorului. În plus la aceste 
recomandări, lucrările de finisare trebuie să fie 
efectuate în conformitate cu normele de 
construcţie şi de protecţie a muncii. Producătorul 
garantează calitatea produsului, ceea ce nu 
afectează condiţiile şi metoda de aplicare a 
acestuia. În unele cazuri, este recomandat să se 
efectueze teste preliminare pe suprafaţa 
prelucrată.

Atunci cînd se efectuează lucrări de exterior pe suprafețe mari, datorită fluctuațiilor de 
temperatură, este necesar să se prevadă rosturi de dilatare. Umezirea cu apă înainte de 
montare a plăcii nu este necesară. Cînd se pregătește amestecul Knauf Flexkleber Weiss nu 
se permite de  adăugat alte ingrediente, cu excepția apei. 

Indicaţii speciale

Depozitare şi ambalare

Amestecul uscat Knauf Flexkleber Weiss este ambalat în saci de hârtie a câte 25 kg. Sacii se 
depozitează în locuri uscate pe palete de lemn. Amestecul din sacii deterioraţi se utilizează în 
primul rând. Termenul de păstrare în ambalaj intact este de 6 luni de la data fabricării. 

Pregătirea suprafeţei Punerea în operă

Atenţie! 

Fax: (+373) 231 21108

www.knauf.md

  

  

Knauf Gips SRL

Tel.: (+373) 231 22439

Flexkleber Weiss   

@ marketing@knauf.md

Atenţie!
În timpul aplicării se protejază ochii,  in cazul contactul materialui cu ochii, clătiţi cu apă din 
abundenţă. Dacă apar consecinţe  neplăcute, consultaţi medicul. 

str Ştefan cel Mare şi Sf. 178

KNAUF GIPS SRL
Moldova 3100

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înştiinţare prealabilă. Garanţia producătorului se referă exclusiv la calitatea materialelor, a 
componentelor de sistem şi a sistemelor în ansamblul lor. Proprietăţile fizice, chimice şi mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive şi statice ale 
sistemelor Knauf sunt valabile numai în condiţiile utilizării materialelor şi componentelor de sistem conform fişelor tehnice Knauf sau a produselor recomandate în scris de 
către compania Knauf. Indicaţiile privind consumurile specifice de materiale sau componente de sistem sunt stabilite pe baza experienţei producătorului şi în condiţii de 
prelucrare care se abat de la prevederile menţionate în fişa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul 
sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare şi condiţiilor specifice din şantier. Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi 
fotocopii, precum şi extrase din fişele tehnice necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.

Centru de instruire (+373) 231 23146
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