
Технически характеристики:

Обемна плътност
БДС EN 1015-6: 1.75 ± 0.1 kg/m3

Отворено време:
БДС EN 1346 30 минути

Срок на обработваемост:
БДС EN 1015-9 2.5 ч.

Якост на срязване:
ANSI 118.1 18 kg/ cm²

Консистенция на пресен 
разтвор:
БДС EN 1015-3

≈150 mm

Плъзгане:
БДС EN 1308 < 0.5 mm

Начална якост на 
сцепление при опън: 
БДС EN 1348

>1.0 N/mm2

Якост на сцепление при 
опън след потапяне във 
вода:
БДС EN 1348 

>1.0 N/mm2

Якост на сцепление при 
опън след термично 
третиране:
БДС EN 1348                               

>1.0 N/mm2

Якост на сцепление 
при опън след цикли 
“замразяване–
размразяване”:
БДС EN 1348

>1.0 N/mm2

Разширено отворено 
време:
Якост на сцепление при 
опън след 30 min
БДС EN 1346

>0.5 N/mm2

Определяне на напречна 
деформация: 
БДС EN 12002

> 2.5 mm

Описание: 

Cemfix Flex е висококачествено, модифицирано с 
фибри и полимери лепило за плочки на циментова 
основа с повишена еластичност. Използва се върху 
минерални основи.   

Употреба:      

  За зони, подложени на леки слягания.
  За трайно залепване на теракот, фаянс, 
стъклокерамика, гранитогрес, от всички размери.

  За външна и вътрешна употреба.
  За бани, кухни и мокри помещения
  Не провисва, може да се използва за вертикални 
стени.

  Специално предназначено за силно натоварени 
повърхности, басейни и върху подово отопление.

Преимущества:             

  Добра еластичност, предотвратява напукването.
  Висока начална и крайна якост. 
  Разширено отворено време за обработка и 
окончателно оформяне

  Добра устойчивост на плъзгане
  Готово за употреба, добавя се само вода.
  Хидро- и мразоустойчиво.

                       
Стандарт:

Cemfix Flex съответства на изискванията на:
  EN 12004 клас C2TE
  EN 12002 клас S1

Инструкции за употреба

Подготовка на повърхността:

Почистете изцяло повърхностите от масла и други 
смазки, и остатъци. Основата трябва да е стабилна 
- технологичното време за слягания и структурни 
движения трябва да се изчака.

Грундиране:

Cemfix Flex може да се нанесе директно върху бетон, 
циментови замазки и циментови или варови. Гипсови 
плоскости се грундират с Grundix DP.                                

Фуги: 

Плочки не се лепят върху конструктивни и 
разширителни фуги. Препоръчително да се оставя 
минимум по 2мм разстояние между плочките.

Cemfi x Flex
Гъвкаво лепило за керамични плочки



Смесване:

Препоръчва се използването на механична бъркалка с 
лопатка, работеща на ниска скорост. 
За всяка 25-килограмова торба от Cemfi x Flex са 
нужни 6.8 литра чиста вода, която се налива в съда. 
Добавяйте материал към водата като бъркате, докато 
се получи мека, хомогенна смес. 

Приложение:

След като се смеси, Cemfi x Flex  трябва да се нанесе с 
еднаква дебелина /от 2 до 3 мм/ върху основата. Да 
се заглади хоризонтално чрез назъбена мистрия.
Поставете стабилно плочката върху подложката от 
лепило като осигурите добър контакт чрез въртеливо 
движение. Прилагайте само на места, които могат 
да се облепят с плочки за времето за обработка на 
лепилото (приблизително 20 минути при 35°С).

Почистване:

Веднага след употреба, Cemfix Flex трябва да се 
почисти от инструментите, съоръженията или 
бъркалките с чиста вода. Засъхналият материал може 
да се отстрани по механичен начин.

Опаковка:

Cemfi x Flex се доставя в 25-килограмови торби.

Разходна норма:

Приблизително 2 - 5 кг/ m2  при дебелина 2 мм.

Съхранение:

Всички неотваряни продукти в оригиналните си торби 
имат годност от 12 месеца, при съхраняване в закрити 
и сухи складови помещения, при температури между 
2 и 40°С.
Консултирайте се Техническият отдел на DCP ако 
условията ви на съхранение са други.

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Cemfix Flex съдържа циментни прахове, които при 
смесване с вода или навлажняване отделят основи, 
опасни за кожата.

При употребата му избягвайте вдишването на прах и 
контакти с кожата и очите. Да се ползват подходящи 
защитни облекла – ръкавици, очила или респираторни 
маски (особено при затворени помещения).
 
Запалимост:

Cemfix Flex  не е запалим.

За повече информация виж “Информационен лист за 
безопасност” относно този продукт.

Допълнителна информация

Cemfix Flex  е част от голямата гама лепила и разтвори 
за плочки на DCP. 
DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни 
материали, които включват:

  Хидроизолационни мембрани и уплътнения
  Материали и пълнители за запълване на фуги 
  Материали за поправка на бетон
  Специализирани материали за настилки
  Добавки за бетон
  Защитни покрития
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