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WIM FLEX WHITE   

Високоеластична клейова суміш для деформувальних основ  
 
ВИСОКОЕЛАСТИЧНА БІЛА КЛЕЙОВА ЦЕМЕНТНА СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ НА 
ДЕФОРМУВАЛЬНІ ОСНОВИ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ, класу C2T згідно стандарту PN-EN 
12004 
 
ЗАСТОСУВАННЯ: високоеластична клейова суміш для приклеювання на деформувальні 
основи  керамічної плитки, скляної мозаїки, гресової і клінкерної  плитки будь-якого формату 
і намокливості, в приміщеннях з складними умовами та можливістю деформації, всередині і 
назовні приміщень. Придатна також для з’єднання скляних блоків. Особливо рекомендується 
для монтажу натурального каменя (напр. мармуру, граніту, травертину), навіть світлого 
кольору. Суміш не викликає ефекту сіріння поверхні каменю, але її не слід застосовувати 
для каменів, чутливих на деформацію і зміни кольору під впливом вологи. В такому випадку 
слід використовувати швидкотвердіючі клеї, а в виняткових випадках, навіть безводні клеї. 
Суміш може застосовуватись для клеєння плитки на стінах з гіпсо-картонних плит, «теплих 
підлогах», на відповідно виготовлених і висохлих гідроізоляційних покриттях в душових, на 
терасах і в басейнах. 
 
 
ОСНОВИ: WIM FLEX WHITE рекомендується для кожної дозрілої, міцної, рівної і стабільної, 
чистої основи, здатної витримати необхідне навантаження, такої як бетон, пористий бетон, 
цементна основа для підлоги, ангідритна виливка підлоги, гіпсова, цементна або цеметно-
вапняна штукатурка, гіпсокартонні і гіпсоволоконні плити та рівномірна, рівна кладка з 
повним заповненням швів. Може застосовуватись на затверділому і висохлому 
водонепроникному ущільненні, виготовленому з продуктів WIM РІДКА ПЛІВКА та 
WIMOLASTIC – ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ДЛЯ ТЕРАСИ І БАЛКОНУ. Призначена також для укладання 
плиток на старих, але міцних керамічних, малярних покриттях і тротуарній плитці. Основа 
повинна бути чистою від пилу і всіх інших речовин, що зменшують адгезію, а також не може 
бути замерзлою. Кінцева вологість перед укладкою керамічної плитки повинна складати для: 

 Ангідритної основи < 0,5 % 

 Гіпсової штукатурки < 1 % 

 Бетону і цементної виливки < 4 % 

 Цементної і вапняно-цементної штукатурки < 4% 
 
 
ҐРУНТУВАННЯ:  

 Пористий бетон заґрунтувати ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ҐРУНТОВКИ І ЗМІЦНЕННЯ. 

 Ангідритні виливки, гіпсову штукатурку, гіпсокартонні і гіпсоволоконні плити необхідно 
заґрунтувати ҐРУНТУВАЛЬНИМ ПРЕПАРАТОМ.  

 Основи низької якості, малої стабільності слід зміцнити нанесенням ПРЕПАРАТУ 
ДЛЯ ҐРУНТОВКИ І ЗМІЦНЕННЯ.   

 На деревопохідні плити, стару глазуровану плитку та міцне лакофарбове покриття 
нанести проміжний контактний шар – препарат WIM Контактний шар. 

 Немає необхідності ґрунтувати гідроізоляційну основу, а також бетон і іншу 
мінеральну основу з рівномірною, малоюою поглинальною здатністю. 

 
 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: До відміряної кількості чистої, холодної води висипати вміст 
мішка і старанно перемішати при допомозі дриля з мішалкою, так щоб утворилась маса з 
однорідною консистенцією, без грудок. Почекати прибл. 5 хв. і повторно старанно 
перемішати. Плоскою стороною гладилки, притискаючи міцно до основи, нанести тонкий 
шар, після чого нанести товстіший шар і розмазати зубчатою гладилкою, утримуваною під 

кутом 55–65 до основи. Величина зубців залежить від розміру плиток і місця їх монтажу. 
Чим більша плитка, тим більша висота зубців. Плитку слід укладати виключно на 
свіжонанесений розчин, притискаючи її до гребінчатого шару і делікатно пересуваючи 
встановити в необхідному положенні. Обов'язково дотримуватись часу відкритого шару. 



ПРОФЕСІЙНА БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ 
 
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ 

   

WIM FLEX WHITE 
Дата внесення змін: 01.10.2016  Стор. 2 з 2 
 

Уникати виконання робіт при інтенсивному сонячному світлі, під дощем і при сильному вітрі. 
Плитку і шви слід очистити перед повним засиханням клею. Розшивку швів виконати після 
затвердіння клейової суміші.  
 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:  при температурі + 23C (±2) і вологості повітря 50 % (±5) 
Склад: суміш цементу, мінеральних наповнювачів і модифікуючих добавок  
Температура застосування (повітря і матеріалів): від +5°C до +25°C  
Пропорція змішування:  6,5 – 7,0 л води на 25 кг клею (прибл. 0,26 – 0,28 л води на 
1 кг клею) 
Час дозрівання суміші:  5 хв. 
Час використання розчину:   прибл. 4 – 6 год. 
Час відкритого шару:   не менше 30 хв. 
Час коригування:  не менше 30 хв. 
Можливість ходіння:  прибл. через 24 год. 
Можливість розшивки швів 

стіни:   4 – 8 год. 
підлоги:  прибл. через 24 год. 

Стійкість до температури: від - 30°C до + 70°C 
Максимальна товщина шару розчину: 10 мм 
Адгезія: Тип C2TE S1 (≥1 Н/мм

2
)   

 
 
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА:  
 Плитка з розміром сторони до 10 см  висота зубців 4 мм прибл.  1,6–2,0 кг/м

2
 

 Плитка з розміром сторони 20–25 см  висота зубців 6–8 мм прибл.  3,0–4,0 кг/м
2
 

 Плитка з розміром сторони більше 30 см висота зубців 8–12 мм прибл.  4,0–6,0 кг/м
2 

 
 
ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ: вода безпосередньо після закінчення праці. Затверділий розчин 
усунути механічним способом. 
 
 
СКЛАДУВАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ: на піддонах в оригінальній і не пошкодженій упаковці, в 
сухому місці. Захищати від вологи. 
 
 
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці . 
 
 
 
Інформація, що міститься в Технічному паспорті продукту, є загальними вказівками щодо 
використання продукту і не звільняє з обов’язку виконувати роботи відповідно зі 
стандартами, правилами, виконавчими вказівками, технічними знаннями, принципами 
будівельного мистецтва та правилами техніки безпеки. 
 
 


