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Örneğin; mermer, granit vb. gibi her türlü doğal taş kaplama için, yüksek 
esneklikte, beyaz fayans yapıştırıcı. İçeride ve dışarıda uygulanabilir. DIN EN 
12004:12002'e göre, C2TE sınıfına sahiptir. 
 
Kullanım amacı: 
Flexkleber Naturstein (doğal taş için fleks yapıştırıcı), kolay işlenebilen ve 
dona dayanıklı bir inşaat yapıştırıcısıdır. Malzeme; özellikle, renkleri kolayca 
bozulabilen, örneğin; mermer gibi doğal taş malzemelerin; beton, sıva, şap, 
hafif alçı levha, alçı levha ve gözenekli betonların üzerine yapıştırılmasında 
kullanılmak üzere uygundur. Flexkleber Naturstein ürünü, sıcak şaplar ve 
şekilleri kolyaca bozulabilen zeminlerde kullanılmak üzere de uygundur. 
 
Malzeme: 
Flexkleber Naturstein ürünü, üstün nitelikli, plastik ile modifiye edilmiş bir döşeme harcıdır. Ürün, hidrolik 
olarak sertleşen, çimento bağlayıcılı bir harçtır. Fayansların sonradan da hizalanabilmesi için, döşeme harcı 
uzun süre esnek kalır. Flexkleber Naturstein ürünü, sertleştikten sonra, hava koşulları, ısı ve dona 
dayanıklıdır. Malzeme, bu nedenle, hem iç mekan, hem de dış mekan çalışmalarında kullanılmak üzere 
uygundur. Flexkleber Naturstein, düşük oranda kromat içerir. 
 
Uygulama: 
25 kg Flexkleber Naturstein ürününü, temiz bir kabın içinde, topaksız bir harç elde edene kadar yaklaşık 6 l 
temiz su ile sürekli karıştırın. İstediğiniz kıvamı elde edebilmek için, gerekirse, malzeme ekleyin. Malzeme, 
yaklaşık 5 dakika kadar olgunlaştıktan sonra, tekrar karıştırın ve daha sonra uygulayın. Ancak, sadece 2 - 3 
saat içinde işlenebilecek kadar harç karmalısınız. Sertleşmiş olan malzemeyi suyla inceltmeyin veya 
sertleşmiş malzemeye kuru toz karıştırmayın. 
 
Fayans yapıştırıcıyı, zemine, dişli bir mala ile sürün ve eşit oranlı tarayın. Malanın dişlerinin; yapıştırıcının, 
kaplama malzemesinin her tarafına temas etmesini sağlayacak özellikte olmasına dikkat edin. Yüzeyler, 
fayansların açık zaman içinde macunsu bir yapıştırıcı yatağına yerleştirilebileceği büyüklükte olmalıdır. 
Malzeme, yüzeyinde kabuk tutmaya başladıktan sonra, üzerine artık fayans koyulmamalıdır. 
 
Her zaman, fayansların, yumuşak bir yapıştırma harcına yerleştirilebileceği miktarda harç sürüp, tarayın. 
 
Sürekli ıslak olan bölgeler, balkonlar veya verandalarda, kaplama döşenirken, boşluk bırakılmamasına dikkat 
edilmelidir. Bunun için, karolar veya fayansların arka yüzlerine de yapıştırıcı sürülmelidir (buttering-floating 
yöntemi). 
 
Ürün, + +5 °C'den düşük hava, malzeme 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,  + 23 °C'de yaklaşık 2 - 3 saattir. Fayans kaplamaların üzerinde, uygulamadan 
yaklaşık 24 saat sonra yürünebilir. Duvarlara ve yerlere yapıştırılan fayanslar en erken 24 saat sonra 
derzlenebilir. Alan yaklaşık 7 gün sonra tamamen yüklenebilir. 
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Sarfiyat: 
Sarfiyat, fayans formatı veya tabaka kalınlığına (diş) göre değişmektedir: 
 
Format Diş Sarfiyat [kg/m²] 
Fayanslar 4 x 4 x 4 mm yaklaşık 1.8 
Arkası profilli 6 x 6 x 6 mm yaklaşık 2.5 
Orta yatak harcı olarak 8 x 8 x 8 mm ≥ 4 

 
Zemin: 
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. 
 
Depolama:  
Kuru ve gerektiği gibi. 
 
Birleşimi: 
Çimento, agregalar, katkı malzemeleri. 
 
Ambalaj: 
 5 kg torba, 25 kg torba 
 
Not: 
Teknik bilgilerde, 23 °C / % 65 nispi hava nemi oranı baz alınmıştır.  Konuyla ilgili olarak torbanın üzerindeki 
yazıyı dikkate alınız. 
 
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 


