
STYROBOND FLEX  

FLEXIBILIS CSEMPE- ÉS JÁRÓLAP RAGASZTÓ C2 TE  

Elınyei: 
-Kül és beltérre, fagyálló 
-Flexibilis és szálerısített, nagy tapadóerı, lap-lapon   ragasztásra is kíváló 
-Teraszok úszómedencék és padlófőtések burkolásához 
-Hosszú bedolgozási idı 
-Krómszegény és pernyementes 
-C2 TE minıség 
 
Cementbázisú, gyárilag elıkevert flexibilis, feszültségmentes, víz- és fagyálló, 
élelmiszerbarát ragasztóhabarcs.   

Alkalmazási terület: A STYROBOND FLEX csemperagasztó alkalmas kerámiacsempék, 
burkolólapok, mozaikok, természetes és mőkövek, építılemezek hıszigetelı lemezek 
szokásos építıipari aljzatokra történı ragasztására kül- és beltérben. Ajánlott továbbá még 
megfelelı kellısítéssel min. 7 napos cementbázisú vakolatra, gipszvakolatra, gipszkartonra, 
gipszfalra. Különösen alkalmas kis vízfelvételő (0,5% alatti) kerámialapok, természetes és 
mőkövek ragasztására, illetve ahol ezt a fokozott statikus vagy hıterhelésbıl adódó 
igénybevételek megkövetelik (pl. padló- és falfőtés, teraszburkolat, úszómedencék, ipari 
burkolatok, homlokzatok, kenhetı szigetesések stb.). 
 
Nem alkalmazható: fára, fémre és mőanyagra történı ragasztáshoz, valamint a cementkötéső 
aljzatokban a zsugorodás teljes befejezıdése elıtt. 
 
Alapfelület:   A STYROBOND FLEX csemperagasztó felhordható cement- és gipszkötéső 
alapfelületekre (gipsz-, cement-, mész-cementvakolatok, beton, gázbeton, gipszkarton) 
poliészter, keményhablemez, homokolt kent- epoxiszigeteléssel ellátott felületekre. Az 
alapfelületnek szilárdnak, zsugorodás- és feszültségmentesnek, por-, zsír-, olaj-, valamint 
festék és egyéb leválasztórendszer maradványoktól, sókiválástól mentesnek lennie. 
Padlófőtéshez aljzatbetonnak burkolás elıtt min. 20 naposnak kell lennie és a szabványos 
felfőtési cikluson kell átesnie. 
 
Felület elıkezelés: Nedvszívó alapfelületek elıkezelését, pormentesítését, tapadásjavítását, 
nedvszívás kiegyenlítését STYROBOND HO mőanyagdiszperziós alapozóval végezzük. 
 
Feldolgozás: Az alapfelületek elıkezelése után a mőszaki ismertetıben leírt keverési arány 
betartásával adagoljuk a csemperagasztót a keverıvízhez, gépi keverı-berendezéssel 
(fúrószállal) csomómentes masszává keverjük, 5 percig pihenni hagyjuk, majd újból 
átkeverjük, feldolgozási idın belül dolgozzuk fel. A STYROBOND FLEX csemperagasztót 
fogazott glettvassal egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a felületre és a burkoló lapokat 
ragasztási idın belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezzük fel. Ragasztós 
éleket, nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. Az elıírt nyitott idıt feltétlenül tartsuk be, 
túllépés esetén (bırösödés) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal. 
Közvetlen napsugárzásnak kitett felületeken a ragasztási idı lerövidül. 
 
Lapok beágyazásának mértéke a ragasztóágyba: 
 



- beltérben: legalább 65%-os 
- kültérben: legalább 90%-os legyen. 
 
Különösen fagyveszélyes, erıs vízterhelésnek kitett felületeknél, valamint 30X30 cm-nél 
nagyobb burkolólapoknál, a teljesen üregmentes burkolatragasztás és a jobb felfekvés 
érdekében a burkolólapok hátoldalát is kenjük meg csemperagasztóval. Az elkészült 
burkolatot csapadéktól és fagytól 24 órán keresztül takarással védeni kell. Nagyobb terhelést 
csak 7 nap után vigyünk a burkolatra. 
 
Mőszaki adatok (20°C és 65% páratartalom esetén): 
 
Anyagszükséglet: 1,2 – 3 kg / m2 a csempétıl és az aljzattól függıen 
Vízszükséglet: 0,3 liter víz 1 kg csemperagasztóba 
Pihentetési idı: 5 perc 
Bedolgozhatóság: kb. 2 óra 
Kötésidı/járhatóság: 24 óra után 
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 42 db/raklap 
Eltartható:  bontatlan állapotban max. 12 hónapig 

 


