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DLA ZAWODOWCÓW

 ZASTOSOWANIE:
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa do mocowania nasiąkliwych ściennych i podłogowych płytek 
ceramicznych na stabilnych i nieodkształcalnych podłożach. Zalecany także do płyt i płytek cemen-
towych. Może być stosowany do murowania lekkich ścian działowych z betonu komórkowego.

  PODŁOŻA:
WIM KLEJ zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe i stabilne, nośne, czyste i nasiąkliwe 
podłoże takie jak beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, tynk cementowy lub 
cementowo-wapienny oraz jednorodny, równy mur o pełnych spoinach. Podłoże musi być wolne 
od pyłu, kurzu i innych substancji zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznięte. 

 GRUNTOWANIE:

pełnego wyschnięcia. 

niskiej chłonności.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała masa o jednorodnej konsystencji. Odczekać  
ok. 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Płaską stroną pacy, mocno dociskając do podłoża, 
nanieść cienką warstwę a następnie grubszą i rozprowadzić pacą zębatą ustawioną pod kątem 
550– 650 w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów uzależnić od wielkości płytek i miejsca ich montażu.
Im większa płytka tym większa wysokość zęba. Na posadzce rozprowadzać klej pacą o wysokości 

warstwy grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać koniecznie 
czasu otwartego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. 
Oczyścić płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po stwardnieniu zaprawy 
klejowej.

 DANE TECHNICZNE:

Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków mody# kujących

Proporcja mieszania: 5,5–6,0 l wody na 25 kg kleju (0,22–0,24 l wody na 1 kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6 godz.
Czas otwarty: min. 20 minut
Czas korygowalności: min. 15 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania: 

Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 5 mm
Przyczepność: typ C1T (≥ 0,5 N/mm2)

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE: 
Płytka o boku do 10 cm     wysokość zęba 4 mm ok. 1,6–2,0 kg/m2
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 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE: 
Worki papierowe 20 kg.

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT: 
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych  opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI: 
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WIM KLEJ  

STANDARDOWA ZAPRAWA KLEJĄCA 
DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

    Klasyfikacja C1T wg PN-EN 12004

    Do glazury i terakoty

    Na stabilne podłoża mineralne

    Grubość warstwy do 5mm

    Mrozoodporna 

4
 PUNKTY

WIM KLEJ
20 kg
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 ZASTOSOWANIE:
Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do mocowania płytek gresowych ale także ceramicznych, i klin-
kierowych o nasiąkliwości powyżej 1%, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Maksymalny format 
płytek układanych na tej zaprawie wewnątrz pomieszczeń to 45 x 45 cm, natomiast na zewnątrz 
pomieszczeń 30 x 30 cm. Może być również stosowany do układania płytek na ścianach kartonowo-
-gipsowych oraz do murowania lekkich ścian działowych z betonu komórkowego.

 PODŁOŻA:
WIM GRES zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe i stabilne, nośne, czyste podłoże takie jak 
beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, wylewka anhydrytowa, tynk gipsowy, 
cementowy lub cementowo-wapienny, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe oraz jed-
norodny, równy mur o pełnych spoinach. Podłoże musi być wolne od pyłu, kurzu i innych substancji 
zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznięte.  
Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi wynieść dla: 

 GRUNTOWANIE:

pełnego wyschnięcia.

chłonności.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała masa o jednorodnej konsystencji. Odczekać 
ok. 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Płaską stroną pacy, mocno dociskając do podłoża, 
nanieść cienką warstwę a następnie grubszą i rozprowadzić pacą zębatą ustawioną pod kątem 
550–650 w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów uzależnić od wielkości płytek i miejsca ich montażu.
Im większa płytka tym większa wysokość zęba. Na posadzce rozprowadzać klej pacą o wysokości 

warstwy grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać koniecznie 
czasu otwartego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. 
Oczyścić płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po stwardnieniu zaprawy 
klejowej.

 ZASTOSOWANIE:
Cienkowarstwowa, szybkowiążąca zaprawa klejąca do mocowania płytek gresowych ale także
ceramicznych i klinkierowych o nasiąkliwości powyżej 1%, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 
Szczególnie zalecana do stosowania w miejscach które nie mogą być długo wyłączone z użytko-
wania oraz wszędzie tam gdzie należy szybko wykonać pracę i oddać okładzinę do użytkowania 
(układanie płytek w jedynej łazience w mieszkaniu, w ciągach komunikacyjnych, korytarzach, na 
schodach, nocne szybkie remonty sklepów itp). Niezastąpiona przy stosowaniu w warunkach obni-

(tj. minimalnych temperatur przy jakich można stosować klejei zaprawy cementowe) wykluczają 
stosowanie klejów normalnie wiążących. 
Maksymalny format płytek układanych na tej zaprawie wewnątrz pomieszczeń to 45 x 45 cm,
natomiast na zewnątrz pomieszczeń 30 x 30 cm. Może być również stosowany do układania płytek 
na ścianach kartonowo-gipsowych oraz do murowania lekkich ścian działowych  z betonu komór-
kowego.

   PODŁOŻA: 
WIM GRES SZYBKI zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe i stabilne, nośne, czyste podłoże 
takie jak beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, wylewka anhydrytowa, tynk 
gipsowy, cementowy lub cementowo-wapienny, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe 
oraz jednorodny, równy mur o pełnych spoinach. Podłoże musi być wolne od pyłu, kurzu i innych 
substancji zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznięte.
Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi wynieść dla:

   GRUNTOWANIE:  

nego wyschnięcia.

chłonności.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała masa o jednorodnej konsystencji. Odczekać ok. 5 
minut i ponownie dokładnie wymieszać. Płaską stroną pacy, mocno dociskając do podłoża, nanieść 

w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów uzależnić od wielkości płytek i miejsca ich montażu. Im 
większa płytka tym większa wysokość zęba. Na posadzce rozprowadzać klej pacą o wysokości zęba 

grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać koniecznie czasu otwar-
tego. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 1 godziny. Unikać prowadzenia prac 
przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. Oczyścić płytki i spoiny przed całkowitym 
zaschnięciem kleju. Spoinować po stwardnieniu zaprawy klejowej.

 DANE TECHNICZNE:

Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków mody# kujących

Proporcja mieszania: 6,0–6,25 l wody na 25 kg kleju (0,24–0,26 l wody na 1 kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6 godz.
Czas otwarty: min. 30 minut
Czas korygowalności: min. 20 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:  

Przyczepność: typ C1TE (≥ 0,5 N/mm2)

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Płytka o boku do 10 cm     wysokość zęba 4 mm ok. 1,6–2,0 kg/m2 

2 
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 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 DANE TECHNICZNE:

Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków mody

Proporcja mieszania: 5,5 l wody na 25 kg kleju (0,22 l wody na 1 kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 1 godziny
Czas otwarty: min. 30 minut
Czas korygowalności: min. 15 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 4 godzinach
Możliwość spoinowania: po ok. 4 godzinach

Przyczepność: typ C1FT (≥ 0,5 N/mm2)

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Płytka o boku do 10 cm               wysokość zęba 4 mm             ok. 2,1 – 4,5 kg/m2

2
2

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WIM GRES SZYBKI  WIM GRES  

WZMOCNIONA SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA 
KLEJĄCA DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

STANDARDOWA ZAPRAWA KLEJĄCA 
DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

  Możliwość chodzenia i spoinowania już po 4 h

  Specjalna do płytek gresowych 

  Zwiększona przyczepność i wytrzymałość

  Na płyty gipsowo-kartonowe

 Mrozoodporna, wodoodporna

  Klasyfikacja C1TE wg PN-EN 12004  

  Specjalna do płytek gresowych  

  Zwiększona przyczepnośc i wytrzymałość  

  Grubość warstwy do 7 mm  

  Mrozoodporna, wodoodporna

6
 PUNKTÓW

WIM GRES SZYBKI

25 kg

5
 PUNKTÓW

WIM GRES
25 kg

4h
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 ZASTOSOWANIE:
Biała zaprawa klejąca do mocowania płytek gresowych ale także ceramicznych, i klinkierowych 
o nasiąkliwości powyżej 1%, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Może też być stosowana do 
montażu kamienia naturalnego (np. marmuru, granitu, trawertynu) nawet w jasnych kolorach. 
Zaprawa nie powoduje efektu szarzenia powierzchni kamienia, nie należy jej jednak stosować do 
kamieni wrażliwych na odkształcenia i przebarwienia pod wpływem wilgoci. Maksymalny format 
płytek układanych na tej zaprawie wewnątrz pomieszczeń to 45 x 45 cm, natomiast na zewnątrz 
pomieszczeń 30 x 30 cm. Może być również stosowany do układania płytek na ścianach kartonowo-
-gipsowych oraz do murowania lekkich ścian działowych z betonu komórkowego.

 PODŁOŻA:
WIM GRES BIAŁY zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe i stabilne, nośne, czyste podłoże 
takie jak beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, wylewka anhydrytowa, tynk 
gipsowy, cementowy lub cementowo-wapienny, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe 
oraz jednorodny, równy mur o pełnych spoinach. Podłoże musi być wolne od pyłu, kurzu i innych 
substancji zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznięte. 
Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi wynieść dla: 

 GRUNTOWANIE:

pełnego wyschnięcia. 

chłonności.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała masa o jednorodnej konsystencji. Odczekać ok. 
5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Płaską stroną pacy, mocno dociskając do podłoża, 
nanieść cienką warstwę a następnie grubszą i rozprowadzić pacą zębatą ustawioną pod kątem 
550–650 w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów uzależnić od wielkości płytek i miejsca ich montażu.
Im większa płytka tym większa wysokość zęba. Na posadzce rozprowadzać klej pacą o wysokości 

warstwy grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać koniecznie 
czasu otwartego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. 
Oczyścić płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po stwardnieniu zaprawy 
klejowej.

 DANE TECHNICZNE:

Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków mody# kujących

Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6 godz.
Czas otwarty: min. 20 minut
Czas korygowalności: min. 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania: 

Przyczepność: typ C1T (≥ 0,5 N/mm2)

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Płytka o boku do 10 cm     wysokość zęba 4 mm ok. 1,6–2,0 kg/m2

2

2

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu. 
Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WIM GRES BIAŁY  

BIAŁA WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJĄCA  
DO PYTEK GRESOWYCH

  Klasyfikacja C1T  

  Specjalna do płytek gresowych  

  Do kamienia naturalnego (marmuru i granitu)  

  Zwiększona przyczepność i wytrzymałość  

  Na płyty kartonowo-gipsowe  

  Grubośc warstwy do 7 mm  

  Mrozoodporna i wodoodporna

5
 PUNKTOW

WIM GRES BIAŁY
25 kg

Katowice Airport, terminal – lotnisko międzynarodowe 
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 ZASTOSOWANIE:
Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych, gresowych i klinkierowych 
każdego formatu i nasiąkliwości, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie zalecana do 
montażu kamienia naturalnego (np marmuru, granitu, trawertynu) nawet w jasnych kolorach. 
Zaprawa nie powoduje efektu szarzenia powierzchni kamienia, nie należy jej jednak  stosować do 
kamieni wrażliwych na odkształcenia i przebarwienia pod wpływem wilgoci. W takim wypadku 
należy stosować kleje szybkowiążące a w wyjątkowych przypadkach nawet kleje bezwodne. 
Zaprawę można stosować do klejenia płytek na ścianach z płyt kartonowo-gipsowych, posadz-
kach  z zamontowanym ogrzewaniem podłogowym, na odpowiednio wykonanych i wyschniętych 
powłokach hydroizolacyjnych w kabinach natryskowych, na tarasach i w basenach.

 PODŁOŻA:
WIM FLEX BIAŁY zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe i stabilne, nośne, czyste podłoże 
takie jak beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, wylewka anhydrytowa, tynk 
gipsowy, cementowy lub cementowo-wapienny, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe  
oraz jednorodny, równy mur o pełnych spoinach. Zaprawa klejowa może być stosowana na zwią-
zanym i wyschniętym uszczelnieniu przeciwwodnym wykonanym z produktów WIM PŁYNNA FOLIA  
i WIMOLASTIC – HYDROIZOLACJA TARASU. Służy także do układania płytek na starych ale mocnych 
powłokach ceramicznych, malarskich i lastriko. Podłoże musi być wolne od pyłu, kurzu i innych sub-
stancji zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznięte. 
Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi wynieść dla: 

 GRUNTOWANIE:

pełnego wyschnięcia.  

WIM Warstwa kontaktowa. 

podłoży o wyrównanej, niskiej chłonności.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała masa o jednorodnej konsystencji. Odczekać ok. 
5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Płaską stroną pacy, mocno dociskając do podłoża, 
nanieść cienką warstwę a następnie grubszą i rozprowadzić pacą zębatą ustawioną pod kątem 
550–650 w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów uzależnić od wielkości płytek i miejsca ich monta-
żu. Im większa płytka tym większa wysokość zęba. Na posadzce rozprowadzać klej pacą o wysokości 

warstwy grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać koniecznie 
czasu otwartego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. 
Oczyścić płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po stwardnieniu zaprawy 
klejowej.

 DANE TECHNICZNE:

Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków mody" kujących

Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6 godz.
Czas otwarty: min. 45 minut
Czas korygowalności: min. 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania: 

Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2T (≥ 1 N/mm2)

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Płytka o boku do 10 cm     wysokość zęba 4 mm ok. 1,6–2,0 kg/m2

2

2

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WIM FLEX BIAŁY  

WYSOKO ELASTYCZNA BIAŁA ZAPRAWA 
KLEJĄCA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW 
PŁYTEK CERAMICZNYCH 

  Klasyfikacja C2T wg PN-EN 12004  

  Na tarasy, balkony i elewacje   

  Ogrzewanie podłogowe  

  Do płytek o dużych formatach  

  Grubość warstwy do 10 mm  

  Mrozoodporna, wodoodporna

9
 PUNKTÓW

WIM FLEX BIAŁY
25 kg

 ZASTOSOWANIE:
Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych, gresowych  i klinkierowych 
każdego formatu i nasiąkliwości, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Może być stosowany do 
klejenia płytek na ścianach z płyt kartonowo-gipsowych, posadzkach  z zamontowanym ogrzewa-
niem podłogowym, na odpowiednio wykonanych i wyschniętych powłokach hydroizolacyjnych 
w kabinach natryskowych, na tarasach, balkonach i w basenach. Nadaje się również do układania 
kamienia naturalnego. niewrażliwego na działanie wilgoci  i przebarwienia. Tylko zaprawa klejąca 
powstała na bazie białego cementu zalecana jest do montażu marmuru.

 PODŁOŻA:
WIM FLEX zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe i stabilne, nośne, czyste podłoże takie 
jak beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, wylewka anhydrytowa, tynk 
gipsowy, cementowy lub cementowo-wapienny, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe 
oraz jednorodny, równy mur o pełnych spoinach. Zaprawa klejowa może być stosowana na zwią-
zanym i wyschniętym uszczelnieniu przeciwwodnym wykonanym z produktów WIM PŁYNNA FOLIA  
i WIMOLASTIC – HYDROIZOLACJA TARASU. Służy także do układania płytek na starych ale mocnych 
powłokach ceramicznych, malarskich i lastriko. Podłoże musi być wolne od pyłu, kurzu i innych sub-
stancji zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznięte. 
Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi wynieść dla:

 GRUNTOWANIE:

pełnego wyschnięcia. 

WIM Warstwa kontaktowa.

podłoży o wyrównanej, niskiej chłonności.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za 
pomocą wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego tak, aby powstała masa o jednorodnej konsy-
stencji. Odczekać ok. 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Płaską stroną pacy, mocno dociskając
do podłoża, nanieść cienką warstwę a następnie grubszą i rozprowadzić pacą zębatą ustawioną 
pod kątem 550–650 w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów uzależnić od wielkości płytek i miejsca 
ich montażu. Im większa płytka tym większa wysokość zęba. Na posadzce rozprowadzać klej pacą 

skając je do warstwy grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać 
koniecznie czasu otwartego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i sil-
nym wietrze. Oczyścić płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po stward-
nieniu zaprawy klejowej.

 DANE TECHNICZNE:

Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków mody" kujących

Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6 godz.
Czas otwarty: min. 45 minut
Czas korygowalności: min. 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:

Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2TE (≥ 1 N/mm2)

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Płytka o boku do 10 cm     wysokość zęba 4 mm ok. 1,6–2,0 kg/m2

2

2

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE:
Worki ALU PACK 5 kg. 
Worki papierowe 25 kg.

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WIM FLEX  

WYSOKO ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJĄCA  
DO WSZYSTKICH RODZAJÓW 
PŁYTEK CERAMICZNYCH

  Klasyfikacja C2TE wg PN-EN 12004  

  Na tarasy, balkony i elewacje   

  Ogrzewanie podłogowe  

  Do płytek o dużych formatach  

  Grubość warstwy do 10 mm  

  Mrozoodporna, wodoodporna
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PUNKTÓWPUNKTY

WIM FLEX
25 kg

WIM FLEX
5 kg
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 ZASTOSOWANIE:
Grubowarstwowa, samorozpływna zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych, 
gresowych i klinkierowych na powierzchniach poziomych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

Szczególnie polecana do mocowania płyt i płytek posadzkowych o dużych formatach. Może być 

również stosowana do montażu wielkoformatowych płyt z kamienia naturalnego niewrażliwego

na działanie wody i przebarwienia. Półpłynna konsystencja zapobiega powstawanie pustek 

powietrznych pod okładziną i zapewnia pełne przyleganie do podłoża. Zalecana do klejenia płytek 

na tarasach i balkonach oraz do wykonawstwa posadzek mocno obciążonych w halach, magazy-

nach i powierzchniach handlowych.

 PODŁOŻA:
WIM FLEX SAMOROZPŁYWNY zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe i stabilne, nośne, 

czyste podłoże poziome takie jak beton, cementowy podkład podłogowy, wylewka cementowa 

i anhydrytowa, płyty gipsowo-włóknowe. Zaprawa może być stosowana na związanym  i wyschnię-

tym uszczelnieniu przeciwwodnym wykonanym z produktów WIM PŁYNNA FOLIA i WIMOLASTIC 

– HYDROIZOLACJA TARASU. Służy także do układania płytek na starych, ale mocnych powłokach 

ceramicznych i lastriko. Podłoże musi być wolne od pyłu, kurzu i innych substancji zmniejszających 

przyczepność a także nie może być zmarznięte. 

Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi wynieść dla: 

 GRUNTOWANIE:

kontaktowa.  

podłoży o wyrównanej, niskiej chłonności. 

 SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za 

pomocą wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała masa o jednorodnej konsystencji. Odczekać 

ok. 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Wylać zaprawę o półpłynnej konsystencji i przy 

pomocy odpowiedniej pacy, najlepiej o półokrągłych zębach, rozprowadzić na podłożu. Rozmiar 

zębów, który zapewni pełne przyleganie płytek uzależnić od wielkości płytek  i nierówności podłoża. 

Im większa płytka tym większa wysokość zęba. Płytki układać na świeżo rozprowadzonej zaprawie, 

dociskając je do warstwy grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać

koniecznie czasu otwartego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu 

i silnym wietrze. Oczyścić płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po 

stwardnieniu zaprawy klejowej. 

 DANE TECHNICZNE:

Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków mody# kujących

Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6 godz.

Czas otwarty: min. 45 minut
Czas korygowalności: min. 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:  

posadzki: po ok. 24 godz.

Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2E (≥ 1 N/mm2)

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
2

2

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.

Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WIM FLEX SAMOROZPŁYWNY  

ELASTYCZNA, SAMOROZPŁYWNA, ZAPRAWA
KLEJĄCA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW
PŁYTEK CERAMICZNYCH   

  Klasyfikacja C2E wg PN-EN 12004  

  Na tarasy, balkony i elewacje   

  Ogrzewanie podłogowe  

  Do płytek o dużych formatach  

  Grubość warstwy do 20 mm  

  Mrozoodporna, wodoodporna
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WIM FLEX
SAMOROZPŁYWNY

25 kg

 ZASTOSOWANIE:
Wysokoelastyczna, odkształcalna zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych, gresowych 

i klinkierowych każdego formatu i nasiąkliwości narażonych na wyjątkowo trudne warunki użytko-

wania oraz odkształcenia, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Może być stosowany do klejenia płytek na trudnych podłożach takich jak ściany z płyt kartonowo-

-gipsowych, płyty OSB, posadzki z ogrzewaniem podłogowym, odpowiednio wykonane

i wyschnięte powłoki hydroizolacyjne w kabinach natryskowych oraz szczególnie na tarasach, bal-

konach i w basenach. Nadaje się również do układania kamienia naturalnego, niewrażliwego na 

działanie wilgoci i przebarwienia. Tylko zaprawa klejąca na bazie białego cementu zalecana jest 

do montażu marmuru.

 PODŁOŻA:
WIM SUPERFLEX S1 zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe, nośne i czyste podłoże takie jak 

beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, wylewka anhydrytowa, tynk gipsowy, 

cementowy lub cementowo-wapienny, płyty kartonowo-gipsowe, gipsowo-włóknowe i OSB  oraz 

jednorodny, równy mur o pełnych spoinach. Zaprawa klejowa może być stosowana na związanym

i wyschniętym uszczelnieniu przeciwwodnym wykonanym z produktów WIM PŁYNNA FOLIA

i WIMOLASTIC – HYDROIZOLACJA TARASU. Służy także do układania płytek na starych ale mocnych 

powłokach ceramicznych, malarskich i lastriko. Podłoże musi być wolne od pyłu, kurzu i innych

substancji zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznięte.

Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi wynieść dla: 

 GRUNTOWANIE:

pełnego wyschnięcia. 

WIM Warstwa kontaktowa.

podłoży o wyrównanej, niskiej chłonności.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać  za 

pomocą wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała masa o jednorodnej konsystencji. Odczekać ok. 5 

minut i ponownie dokładnie wymieszać. Płaską stroną pacy, mocno dociskając do podłoża, nanieść 

w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów uzależnić od wielkości płytek i miejsca ich montażu. Im 

większa płytka tym większa wysokość zęba. Na posadzce rozprowadzać klej pacą o wysokości zęba 

grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać koniecznie czasu otwar-

tego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. Oczyścić 

płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po stwardnieniu zaprawy klejowej.

 DANE TECHNICZNE:

Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków mody# kujących

Czas dojrzewania: 5 minut

Czas pracy: ok. 4–6  godz.

Czas otwarty: min. 30 minut

Czas korygowalności: min. 30 minut

Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.

Możliwość spoinowania:

posadzki: po ok. 24 godz.

Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm

Przyczepność: typ C2TE S1 (≥ 1 N/mm2) 

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Płytka o boku do 10 cm     wysokość zęba 4 mm ok. 1,6–2,0 kg/m2

2

2

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.

Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WIM SUPERFLEX S1  

WYSOKOELASTYCZNA, ODKSZTAŁCALNA 
ZAPRAWA KLEJĄCA 

  Klasyfikacja C2TE S1 wg PN-EN 12004:2008  

  Na odkształcalne podłoża  

  O zwiększonej przyczepności  

  Na tarasy, balkony i elewacje  

  Do płytek o dużych formatach  

  Na ogrzewanie podłogowe  

  Mrozoodporna i wodoodporna

13
PUNKTÓW

WIM SUPERFLEX
25 kg
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 ZASTOSOWANIE:
Wysoko elastyczna i wysoko odkształcalna biała zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicz-
nych, gresowych i klinkierowych każdego formatu i nasiąkliwości, narażonych na wyjątkowo trudne 
warunki użytkowania oraz odkształcenia, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Szczególnie zalecana do montażu mozaiki szklanej oraz kamienia naturalnego (np. marmuru, 
granitu, trawertynu) nawet w jasnych kolorach. Nie należy jej jednak stosować do kamieni i kon-
glomeratów bardzo wrażliwych na działanie wilgoci (np. marmur VERDE ALPI). Do mocowania tego 
typu materiałów należy używać klejów reaktywnych na bazie żywic syntetycznych.

Zaprawę można stosować do klejenia płytek na ścianach z płyt kartonowo-gipsowych, posadz-
kach z zamontowanym ogrzewaniem podłogowym, na odpowiednio wykonanych  i wyschniętych 
powłokach hydroizolacyjnych w kabinach natryskowych, na tarasach i w basenach.

Ze względu na szybki czas schnięcia doskonale nadaje się do stosowania w miejscach które nie 
mogą być długo wyłączone z użytkowania oraz wszędzie tam gdzie należy szybko wykonać pracę 
i oddać okładzinę do użytkowania (układanie płytek w jedynej łazience w mieszkaniu, w ciągach 
komunikacyjnych, korytarzach, na schodach, nocne szybkie remonty sklepów itp). 

Niezastąpiona przy stosowaniu w warunkach obniżonych temperatur (wczesna wiosna, późna 

można stosować klejei zaprawy cementowe) wykluczają stosowanie klejów normalnie wiążących.

 PODŁOŻA:
WIM DIAMONDFLEX S2 zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe, nośne i czyste podłoże 
takie jak beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, wylewka anhydrytowa, tynk 
gipsowy, cementowy lub cementowo-wapienny, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe 
i OSB oraz jednorodny, równy mur o pełnych spoinach. Zaprawa klejowa może być stosowana na 
związanym i wyschniętym uszczelnieniu przeciwwodnym wykonanym z produktów WIM PŁYNNA 
FOLIA  i WIMOLASTIC HYDROIZOLACJA TARASU. Służy także do układania płytek na starych ale moc-
nych powłokach ceramicznych, malarskich i lastriko. Podłoże musi być wolne od pyłu, kurzu i innych 
substancji zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznięte. 
Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi wynieść dla : 

 GRUNTOWANIE:

WIM Warstwa kontaktowa.

podłoży o wyrównanej, niskiej chłonności.

 SPOSÓB UŻYCIA:
WIM DIAMONDFLEX S2 dostarczany jest w opakowaniach o takiej wadze i proporcjach, które 
gwarantują, że po wymieszaniu obu składników uzyskuje się zaprawę o konsystencji właściwej 
do nakładania. Do czystego pojemnika wlać składnik (B) a następnie wsypać powoli składnik (A). 
Wymieszać za pomocą wolnoobrotowego mieszadła do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Płaską stroną pacy, mocno dociskając do podłoża, nanieść cienką warstwę a następnie grubszą 
i rozprowadzić pacą zębatą ustawioną pod kątem 550–650  w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów 
uzależnić od wielkości płytek i miejsca ich montażu. Im większy format płytki tym większa wyso-
kość zęba. Płytki układać wyłącznie na świeżo rozprowadzonej zaprawie, dociskając je do warstwy 
grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać koniecznie czasu otwar-
tego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. Oczyścić 
płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po stwardnieniu zaprawy klejowej.

 DANE TECHNICZNE:

Składnik A: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych, mączek wapiennych i środków mody" -
kujących
Składnik B: wodna dyspersja żywic syntetycznych 

Czas pracy: 2 godz.
Czas naskórkowania: 30 minut
Czas korygowalności: 30 minut
Możliwość chodzenia: po 2 godz.
Możliwość spoinowania: po 2 godz.
Pełne obciążenie: po 3 dniach

Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2FTE S2 (≥ 1 N/mm2)

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Płytka o boku do 10 cm     wysokość zęba 4 mm ok. 1,6–2,0 kg/m2 

2

2

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE:

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Składnik A: na paletach, w oryginalnie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach,  w suchym 
miejscu. Chronić przed wilgocią. 
Składnik B: w szczelnie zamknietym opakowaniu, chronić przed przegrzaniem i przed mrozem.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WYSOKO ELASTYCZNA DWUSKŁADNIKOWA, 
SZYBKOWIĄŻĄCA BIAŁA ZAPRAWA KLEJĄCA

  Klasyfikacja C2FTE S2  

  O najwyższej elastyczności dla klejów cementowych  

  Na odkształcalne podłoża  

  Do mozaiki szklanej i kamienia naturalnego  

  Do basenów, na tarasy, balkony i elewacje

  Na ogrzewanie podłogowe  

  Mrozoodporna i wodoodporna
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WIM DIAMOND FLEX

10 kg

niezastąpiony 
do mozaiki szklanej i kamienia naturalnego

WIM DIAMOND FLEX S2

2h


