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Technický list č. 04/SK 
   
 

TTSS  FFLLEEXX  
tenkovrstvá lepiaca cementová malta C2TE 

 PPoouužžiittiiee:: Flexibilná tenkovrstvá mrazuvzdorná cementová lepiaca malta s predĺženou dobou zavädnutia na lepenie keramických 

obkladov a dlažieb všetkých druhov, prírodného kameňa a obkladových prvkov z hutného betónu do maltového lôžka o hrúbke 2 – 5 
mm vo vnútornom i vonkajšom prostredí, na bežné i náročnejšie podklady (staré dlažby, betónové prefabrikáty apod.) a na plochy 
s podlahovým vykurovaním. Tixotropná úprava receptúry znižuje sklz dlaždíc na zvislých plochách. Malta nie je vhodná 
pre chemicky agresívne prostredia. 

 

 PPooddkkllaadd:: Vhodným podkladom pre lepenie je omietané murivo, murivo z presných tvárnic, betón, sadrokartón, cementové potery 

a mazaniny s vysokým prevádzkovým zaťažením. Podklad musí byť suchý, rovný, súdržný, zbavený všetkých nečistôt a prachu, 
objemovo stabilizovaný. Sadrokartón je vždy nutné pred lepením penetrovať disperznou penetráciou, náter musí zaschnúť. Nevhodné 
podklady pre lepenie sú kov, sklo, drevo a materiály s podielom dreva, plasty, sadry, živice, laminát a tapety. Preverte existenciu 
dilatujúcich škár a zaistite ich priznanie v dlažbe rovnako ako aj možnosť obvodovej dilatácie, predovšetkým u plôch s podlahovým 
vykurovaním.  

 

 PPrríípprraavvaa  nnaa  kkllaaddeenniiee:: Pri kladení je nutné zaistiť teplotu prostredia, podkladu aj dlaždíc v rozsahu od + 5 °C do  + 25 °C. Pre 

prácu potrebujeme rotačné miešadlo s vŕtačkou, miešaciu nádobu, zubovú stierku pre nanášanie malty – pre formát dlaždíc         do 
200 x 200mm so zubom 6mm, pre formát do 350 x 350mm so zubom 8mm a pre formáty väčšie so zubom 10mm. Pri voľbe zubu 
stierky je nutné ďalej rešpektovať aj rovinatosť podkladu a dezén rubovej strany lepených prvkov. 

 

 MMiieeššaanniiee:: Zmiešajte suchú zmes TS FLEX s čistou studenou vodou v pomere cca 0,25 l na 1 kg suchej zmesi (tj. 6,25 l vody na      

25 kg vrece). Po premiešaní nechajte maltu 10 minút odstať a opäť premiešajte. Počas  spracovania nedolievať ďalšiu vodu. 
Správne zamiešaná zmes po nanesení zubovou stierkou drží na podklade a podrží si profil zubov, nesmie sa roztekať. Pri použití 
rotačného miešadla neprekračujte 200 otáčok za minútu a vrtuľu miešadla držte stále pod hladinou (zabráňte speneniu primiešaním 
vzduchu). Je zakázané pridávať akékoľvek ďalšie prísady. 

  
 PPookkllaaddaanniiee:: Podklad ani dlaždice nenamáčajte! Natiahnite lepiacu maltu na penetrovaný podklad rovnou stranou stierky. Rozotrite 

potrebné plošné množstvo malty zubovou stranou stierky. Dlaždice pokladajte do malty krúživým pritláčaním, u dlažieb požite poklep 
gumovým kladivkom. Overte vždy pokrytie zadnej stany dlaždice lepiacou maltou odtrhnutím prvej položenej dlaždice – zadná 
strana dlaždíc musí byť u zvislých obkladov pokrytá lepiacou maltou minimálne na 75 % plochy, u vnútorných dlažieb na 
minimálne 85 %, u vonkajších dlažieb minimálne 95 % plochy. Túto skúšku vykonávajte náhodne i v priebehu kladenia. 
Lepiacu maltu rozotierajte iba na plochu, ktorá sa dá obložiť v priebehu cca 10 minút – pozor na zaschnutie povrchu lepiacej malty. 
Doba spracovateľnosti malty v nádobe je cca 2 hodiny od rozmiešania s vodou, táto doba je však ovplyvnená teplotou a vlhkosťou 
okolitého vzduchu. Zatuhnutú zmes nie je možné znovu riediť a ďalej použiť. Pred škárovaním alebo iným zaťažovaním je nutné 
nechať lepiacu maltu tvrdnúť  24 – 48 hodín. 

 

 SSppoottrreebbaa:: Stierka 6 x 6 mm: cca 2,5 kg/m2, stierka 8 x 8 mm: cca 3,4 kg/m2 , stierka 10 x 10 mm: cca  4,2 kg/m2 

 

 VVllaassttnnoossttii:: Klasifikácia podľa STN EN 12004: cementová malta C2TE. 

 

 BBaalleenniiee  aa  sskkllaaddoovvaanniiee:: Papierové vrecia s PE vložkou a 25 kg. Použiteľnosť 1 rok od dátumu výroby (uvedený na obale).                                                                                                                                                                                                                               

Skladovať v suchu v krytých skladoch v pôvodnom neporušenom obale na palete alebo drevenom rošte. 
 

 BBeezzppeeččnnoossťť    pprrii  sspprraaccoovvaanníí::   
  

Výrobok je „Xi“ - dráždivý. Obsahuje portlandský cement. 

       Obsah rozpustného šesťmocného chrómu je v súlade s platnými predpismi.    
    

 
 

Tento technický list platí od 01.03.2011 – štvrté vydanie. 

R 36/37/38  Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu.  
 

S 24/25 Zamedzte styku s kožou a očami. 

R 43 Môže vyvolať scitlivenie  pri styku s kožou. S 26 
Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite 
vodou a vyhľadajte  lekársku pomoc. 

S 2    Uschovávajte mimo dosah detí.             
S 36/37/39 

Používajte vhodný ochranný odev, ochranné 
rukavice ochranné okuliare alebo štít na tvár. S  22 Nevdychujte prach. 


