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Styrolep K
Zaprawa klejowa do styropianu

zastosowanie:
STYROLEP K jest uniwersalną zaprawą klejową do styropianu. Jest 
elastyczną, mrozoodporną i wodoodporną zaprawą cementową, 
paroprzepuszczalną o zwiększonej przyczepności, przeznaczoną do 
przyklejania płyt styropianowych  na zewnątrz budynków. Można sto-
sować  do szpachlowania i wypełniania niewielkich ubytków.

Przygotowanie Podłoża:
Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy tj. ku-
rzu, wapna, tłuszczu, resztek starych odstających powłok malarskich. 
W celu zwiększenia przyczepności i likwidacji pylenia, powierzchnię 
zawsze należy zagruntować MAJSTERGRUNT PODTYNKOWY. 

sPosÓB UżyCia:
Zawartość worka (25 kg) należy rozmieszać przy pomocy mieszadła 
wolnoobrotowego w 5,0-5,5 l czystej wody. Po 5 min. przemieszać 
ponownie. Przydatność zaprawy do użycia max. 2 h. Przy bardzo 
równych powierzchniach można na płytę od wewnętrznej strony 
nanosić zaprawę klejącą pacą zębatą na całej powierzchni. W innych 
przypadkach można nanosić metodą punktowo - krawędziową w po-
staci pasów na obwodzie płyty i dodatkowo 6-8 równomiernie rozło-
żonych placków. Tak przygotowaną płytę przycisnąć do podłoża. Po 
wyschnięciu zaprawy, płyty styropianowe mocować mechanicznie 
łącznikami z tworzywa sztucznego nie wcześniej niż po upływie 48 
h (4 łączniki /m2).

dane teChniCzne:
Czas gotowości do pracy: 2 godziny ■
Temperatura przygotowania zaprawy: od + 5°C do + 25°C ■
Temperatura podłoża: od + 5°C do + 25°C ■
Końcowa odporność na temperatury: - 20°C do + 60°C ■

wydaJnoŚĆ:
Przyklejanie płyt styropianowych około 4,0 – 5,0 kg suchej masy na 1 
m2. 

Środki ostrożnoŚCi:
W razie kontaktu ze skórą przemyć wodą. W razie kontaktu z oczami 
przemyć natychmiast dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. 

warUnki PrzeChowywania i transPortU:
Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte w suchym i chłod-
nym miejscu. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty 
produkcji. 

oPakowanie:
Worek 25 kg

norMy:
Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-6917/2006 ■
Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/0167/01/2009 ■
Certyfikat ZKP Nr 17/07-ZKP-044-01 ■
Krajowa Deklaracja Zgodności nr 1/2007 ■
PN-EN 1062-1:2005 / Farby i lakiery, wyroby lakierowe i systemy  ■
powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton
PN-EN 15824 / Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i we- ■
wnętrznych opartych na spoiwach organicznych

Produkt jest składnikiem zestawu wyrobów do wykonania ocie-
pleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAJSTER–POL.

zaPrawa kLeJowa
STYROLEP K jest uniwersalną zaprawą klejową do 
styropianu.


