
Gyárilag előkevert, cementkötésű rugalmas 
ragasztóhabarcs. 

Alkalmazások:
Megfelelő szilárdságú, előkezelt, alapvakolattal ellátott 
falazatok, gipszkarton falak, nagyobb terhelésnek kitett 
cement- vagy gipszkötésű aljzatok borítására szolgáló kő-, 
kerámia- és cementkötésű burkolatok ragasztására kül- és 
beltérben. Padlófűtés és falfűtés esetén is használható. Nagyobb 
hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon) 
valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigeteléseken 
is alkalmazható. Különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok 
(max. 90 cm-ig) ragasztására. Stabil, meglévő kerámiaburkola-
tokra történő közvetlen ragasztás beltérben megengedett.  

S1 FLEX
FLEXIBILIS CSEMPE- ÉS 
JÁRÓLAPRAGASZTÓ

Cikkszám: K00617331 

Tulajdonságok: 
• megcsúszásmentes
• hosszú nyitott idejű
• kül- és beltéri
• meglévő burkolatra is

Előnyök:
• nagy méretű burkoló anyagokhoz
• kő, gres és kerámia lapokhoz
• padló- és falfűtéshez 
• alakváltozásra képes
• dinamikus terhelésekhez
• gyakori hőmérsékletváltozású felületekhez

90x90



MŰSZAKI ADATOK:

anyagszükséglet: 1 zsák (20 kg) 4-5 m2-re elegendő 
3 mm rétegvastagságban.

vízigény: 1 kg szárazhabarcshoz kb. 0,26 liter víz szükséges. 
(20 kg (1 zsák) szárazhabarcshoz kb. 5,2 liter víz szükséges)

bedolgozási 
hőmérséklet: 

Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5˚C és +25˚C 
között, huzatmentes, árnyékos helyen.

Bedolgozási idő:  2 óra

Korrekciós idő: Kb. 20 perc
(az alapfelület és a környezet hőmérsékletétől függően)

A felület járható, 
fugázható:

kb. 1 nap múlva
(nedvszívó alapfelületek és kerámialapok esetén)
kb. 2 nap múlva
(nem ill. gyengén nedvszívó lapok esetén)

A felület terhelhető: 7 nap múlva
(+23°C és 50% relatív páratartalom esetén)

csomagolás: 20 kg-os papírzsákban

tárolás: Minimum 12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, 
eredeti csomagolásban.

FELDOLGOZÁS:
Alapfelülettel szembeni követelmények: A ragasztandó 
felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és 
szennyeződésmentes. Erősen nedvszívó alapfelület esetén Putzgrund 
alapozót kell használni a ragasztás előtt. Gipsz kötőanyagú falak vagy 
vakolatok, gipszkarton falak esetén Tiefengrund, gipsz kötőanyagú 
esztrichek és önterülő padlókiegyenlítők esetén Estrichgrund alapozót 
kell használni a ragasztás előtt. 

Feldolgozás: Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot a 
hozzáadott vízzel kézi keverőgéppel csomómentesre keverjük, 5 
percig állni hagyjuk és még egyszer átkeverjük. A ragasztót fogazott 
glettvassal kenjük fel az alapfelületre, a burkolólapokat enyhe 
nyomással helyezzük el a felületen. Hosszabb várakozási idő eltel-
tével esetleg keletkező bőrösödésnél újra hordjuk fel a ragasztót. 
Kültérben és nagyobb forgalmú helyeken a ragasztót fel kell hordani 
az alapfelületre és a burkolatra egyaránt.

Szerszámok: rozsdamentes fogazott simító, kőműveskanál

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:
Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez,
ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok
használata szükséges. 

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
Kenhető szigetelések: Aquastop, Aquastop Flex, Flächendicht 
Ragasztók: ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette, Flex 
Padlókiegyenlítők: Nivo 10-30, Nivo Bond 3-15, 
Nivo Plus 3-15, Nivo Rapid 3-15, Nivo SP 0-20 
Esztrichek: Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE 30, Estrich Rapid, 
Estrich FE 50 Largo  

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok 
és egyéb termékek kiválasztásához a www.cemix.hu oldalon 
vagy műszaki kiadványainkban talál.

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu

Tel.: 06 88 590 500


