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Duvar ve zemin fayanslarının yapıştırılmasında kullanılan, hızlı prizlenen, 
üstün nitelikli fayans yapıştırıcı. İçeride ve dışarıda uygulanabilir. 
 
Kullanım amacı:  
Flexkleber schnell (hızlı fleks yapıştırıcı), fayanslar, levhalar, mozaik, taş 
ürünler, seramik yer karoları, klinker plakalar ve doğal taşların (mermer hariç), 
beton, sıva, şap, tuğla duvar ve klinkerler üzerine yapıştırılması için uygundur. 
Döşemelerde maksimum 1000 x 1000 mm boyutlu fayanslar kullanılabilir. 
Zeminin düzgünlüğü dikkate alınmalıdır. Ürün ayrıca, soğuk odalar ve 
endüstriyel ıslak hacimler de dahil olmak üzere, seramiklerin hızlıca 
döşenmesi ve tamir işleri için de uygundur. Flexkleber ürünü, iç ve dış 
mekanlarda ince ve orta yatak harcı olarak kullanılabilir.  
 
Malzeme:  
Flexkleber ürünü, hızlı prizlenen, üstün nitelikli bir fayans yapıştırıcısıdır. Çimento bağlayıcılı olan ve hidrolik 
olarak sertleşen malzeme, yüksek mukavemeti ile öne çıkmaktadır. Fayans yapıştırıcı, katılaştıktan sonra, 
suya, hava koşullarına, ısıya ve dona dayanıklıdır. Hızlı fleks yapıştırıcı düşük oranda kromat içerir. DIN EN 
12004'e uygun olarak C2 FT sınıfına sahiptir.  
 
Uygulama:  
10 kg Flexkleber ürününü, yaklaşık 2,5 l temiz su ile topaksız bir harç oluşana kadar sürekli karın. Ancak, 
sadece 30 dakika içinde döşenebilecek fayansa yetecek kadar harç karmalısınız. Malzeme, yaklaşık 5 
dakika kadar olgunlaştıktan sonra, tekrar karıştırın ve daha sonra uygulayın.  
 
Döşeme harcı, uygun bir dişli mala ile zemine sürülür ve kaplama malzemesinin her tarafına temas edip 
yapışacak şekilde bir kararda taranır. Yüzeyler, fayansların açık zaman içinde - yani, ürün kabuk tutmadan 
önce - macunsu bir yapıştırıcı yatağına yerleştirilebileceği büyüklükte olmalıdır. Derzlerden taşan döşeme 
harcı, hemen en az fayans kalınlığına kadar kazınmalıdır. Fayans kaplama, yaklaşık 2 saat kadar 
prizlendikten sonra derzlenebilir. Yapıştırma harcın kuruma süresi büyük boyutlu fayans ve karolarda ve 
yapıştırmada daha fazla malzeme kullanıldığında daha uzun olabilir. 
 
Ürün, 5 °C'den düşük hava ve zemin sıcaklıklarında işlenmemelidir. Kaplanan yüzeyler; su içeriğinin çok hızlı 
bir şekilde buharlaşmasına (örneğin; hava cereyanı veya güneş ışınlarına maruz kalması sonucu), don ve 
yağışlara karşı korunmalıdır. 
 
Uygulanabilirlik / Katılaşma süreleri:  
Ürünün işlenebilirlik süresi,  +20 °C'de yaklaşık 30 dakikadır. Fayans kaplamının üzerinde, sıcaklığa bağlı 
olarak,  
yaklaşık 2 saat sonra yürünebilir ve kaplama yine 2 saat sonra derzlenebilir. 
 
Sarfiyat:  
Sarfiyat, fayans formatı veya tabaka kalınlığına (diş) göre değişmektedir: 
 

Format Diş Sarfiyat 

Fayanslar 4 x 4 x 4 mm yakl. 1.8 kg/m² 

Arkası profilli 6 x 6 x 6 mm yakl. 2.5 kg/m² 

Orta yatak harcı olarak 8 x 8 x 8 mm  4 kg/m² 

 
 
Zemin:  
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Zemin, sağlam, yük taşıma kapasiteli, toz, kir, yağ ve boşta duran parçalardan arındırılmış ve şekli 
bozulmayacak yapıda olmalıdır. Güçlü emiş özelliğine sahip zeminler, önce ıslatılmalı veya bu tür zeminlere, 
uygulama öncesinde yapıştırma emülsiyonu uygulanmalıdır. Boyalar, zımparayla veya solventle temizlenmeli 
ve silinmelidir. Engebeli, örneğin; ahşap ve yıpranmış sıvalar gibi, esnek ve rutubette şekilleri bozulan yapı 
bileşenleri üzerinde kullanılmak üzere uygun değildir. 
 
Depolama: 
Kuru ve gerektiği gibi. 
 
Birleşimi: 
Çimento, agregalar, katkı malzemeleri. 
 
Ambalaj: 
10 kg torba 
 
Not: 
Teknik bilgilerde, 20 °C / % 65 nispi hava nemi oranı baz alınmıştır.  Torbanın üzerindeki güvenlik uyarılarını 
dikkate alınız. 
 
Bu ürün çimento içerdiğinden, nem/su ile alkali reaksiyon gösterir. Bu nedenle, cilt ve gözler korunmalıdır. 
Cilde temas ettiğinde, sadece su ile yıkanmalıdır. Ürünün gözle temas etmesi durumunda, hemen bir göz 
doktoruna müracaat edilmelidir. Konuyla ilgili olarak torbanın üzerindeki yazıyı da okuyun. 
 
Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm 
uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını 
öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili 
olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir. 

 

Gerekli diğer bilgiler için:  
Çağrı merkezi:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


