PRODUTO PARA CERÂMICA E PEDRA NATURAL

Keraflex XX

VANTAGENS DO PRODUTO

+23ºC

Ótima trabalhabilidade: O Keraflex XX é uma argamassa muito macia e fácil de espatular.
Tempo aberto e o tempo de ajuste: O Keraflex XX
apresenta um tempo aberto e de ajuste muito longos
que facilitam as operações de aplicação.
Excelente molhagem do reverso dos ladrilhos: se
misturado com 7,5-8 litros de água, o Keraflex XX permite obter uma ótima transferência do adesivo e consequente molhagem completa do reverso dos ladrilhos.
Elevada tixotropia: se misturado com 6,75-7,25 litros
de àgua, o Keraflex XX atinge uma elevada tixotropia.
Portanto, aplicado na vertical, não escorre e não deixa
deslizar os ladrilhos, mesmo de grande formato, permitindo assentar os ladrilhos de cima para baixo e sem
necessidade de utilizar cruzetas.
Deformável da classe S1, segundo a EN 12004: O
Keraflex XX apresenta uma ótima capacidade de absorver as deformações diferenciais entre os suportes
e ladrilhos.

O Keraflex XX é um adesivo cimentício
polivalente, de elevadas prestações,
indicado para a colagem em interiores
e exteriores, em pavimentos, paredes e
fachadas, de revestimentos em pedras
e cerâmica, mesmo de grande formato.
O Keraflex XX tem dupla classificação,
C2ES1ou C2TES1conforme a
quantidade de água utilizada na
mistura.

Ampla gama de aplicações: O Keraflex XX é indicado
para a colagem em interiores e exteriores, em pavimentos, paredes e fachadas, de revestimentos em pedras
e cerâmica, mesmo de grande formato. O Keraflex XX
apresenta uma aderência perfeita a todos os suportes
normalmente usados na construção, como betonilhas
cimentícias, sistemas de pavimentos radiantes, betonilhas de anidrite, tratadas previamente com um primário
Primer G ou Eco Prim T Plus, rebocos cimentícios ou
em argamassa bastarda, rebocos em gesso, painéis de
gesso cartonado, desde que tratadas previamente com
um primário Primer G ou Eco Prim T Plus.
O Keraflex XX é também adequado para a colagem
sobre pavimentos existentes e sobre suportes impermeabilizados com as membranas cimentícias da família
Mapelastic ou com Mapegum WPS.
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