
Flexibilné cementové
lepidlo na keramické
obklady a dlažby a
prírodného kameňa 
s veľmi dobrými
vlastnosťami, so zníženým
sklzom a s predĺženou
dobou zavädnutia

KLASIFIKÁCIA PODĽA EN 12004
Keraflex je cementové (C) vylepšené (2) lepidlo so
zníženým sklzom (T) a s predĺženou dobou zavädnutia
(E) triedy C2TE.

Keraflex je označený CE, ako je deklarované v ITT
certifikáte, číslo 25040476/Gi (TUM) vydanom
laboratóriom Technickej Univerzity Mníchov (Nemecko).

OBLASŤ POUŽITIA
Lepenie keramických obkladov a dlažieb (dvakrát
vypaľovaných, jedenkrát vypaľovaných, glazúrovanej
kameniny, pálenej keramiky atď.), kamenných materiálov
a keramickej mozaiky každého typu na podlahy, steny 
a stropy. Vhodné aj na bodové lepenie izolačných
materiálov ako napr. penový polystyrén, penový
polyuretán, minerálna vlna alebo sklenená vlna, Eraclit®,
zvukovo-izolačné panely atď.

PRÍKLADY POUŽITIA
• lepenie keramických obkladov a dlažieb (dvakrát

vypaľovaných, jedenkrát vypaľovaných, glazúrovanej
kameniny, pálenej keramiky atď.), kamenných
materiálov a keramickej mozaiky na nasledujúce
podklady:
– bežné typy omietok a cementových mált;
– steny z pórobetónových tvárnic v interiéri;
– sadrové a anhydridové podklady po 

predchádzajúcom nanesení Primer-u G;
– vyhrievané potery;
– cementové potery, pokiaľ sú dostatočne vyzreté 

a vyschnuté;
– steny ošetrené nátermi v interiéroch pri 

istote dobrej prídržnosti náteru;
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Keraflex

Keraflex – hydroizolačné hmoty Mapelastic alebo 
Mapegum WPS.

• lepenie na jestvujúce dlažby, len v prípade
dlažieb s maximálnym formátom 900 cm2.

• lepenie obkladov malého formátu v
bazénoch a nádržiach.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Kerafex je šedý alebo biely prášok zložený 
z cementu, triedeného kameniva, veľkého
množstva syntetických živíc a špeciálnych
prísad vyrobených podľa pôvodných receptúr
vo výskumných laboratóriách MAPEI. Po
zmiešaní s vodou sa mení na lepiacu maltu 
s nasledovnými charakteristikami:
• ľahká spracovateľnosť;

• vysoká tixotropia: Keraflexom sa môžu
lepiť keramické obklady aj väčšej hmotnosti
na vertikálne plochy bez hrozby možného
sklzu. Je možné klásť zhora nadol, bez
použitia pomocných krížikov;

• dokonalá priľnavosť ku všetkým materiálom
bežne používaných v stavebníctve;

• predĺžená doba zavädnutia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
Keraflex nepoužívať:
• na betón vystavený veľkému zmrašteniu;

• na steny alebo podlahy vystavené veľkým
pohybom alebo vibráciám (drevo,
azbestocement - vláknobetón atď.);

• na kovové podklady;

• na kladenie, ktoré vyžaduje hrúbku lepidla
viac ako 5 mm.

SPÔSOB NANÁŠANIA
Príprava podkladov
Podklady musia byť rovné, pevné, zbavené
nesúdržných častí, tukov, olejov, farieb,
voskov atď. a dostatočne vyschnuté. Vlhké
podklady môžu spomaliť tvrdnutie Keraflexu.

Cementové podklady musia byť pri lepení
keramických obkladov a dlažieb vyzreté a
preto počas dobrého ročného obdobia
omietky musia zrieť aspoň jeden týždeň na
každý centimeter hrúbky a cementové potery
musia byť kompletne vyzreté aspoň 28 dní ak
neboli zhotovené s použitím špeciálnych
rýchlo schnúcich spojív na potery MAPEI ako
Topcem, Mapecem alebo rýchlo schnúcich
poterov Topcem Pronto, Mapecem Pronto.

Povrchy vystavené silnému pôsobeniu
slnečných lúčov treba navlhčiť vodou.

Sadrové a anhydridové podklady musia byť
dokonalé vyschnuté (max. vlhkosť 0,5%),
dostatočne pevné, zbavené prachu a
ošetrené prípravkom Primer G alebo
Mapeprim SP. V miestach podliehajúcich
silnej vlhkosti musia byť podklady ošetrené
základným náterom Primer S.

Príprava zmesi
Keraflex sa zmieša s čistou vodou, až kým
vznikne homogénna a plastická hmota bez
hrudiek. Po cca 5 minútach sa zmes znova
premieša. Množstvo vody potrebné na
prípravu predstavuje 28-30 hmotnostných
dielov na 100 hmotnostných dielov
Keraflexu.

Takto pripravená zmes má spracovateľnosť 
8 hodín.

Nanášanie zmesi
Keraflex sa nanáša na podklad pomocou
zubovej stierky. Je nutné použiť takú stierku,
ktorá zabezpečí celoplošné pokrytie rubovej
strany dlažby lepidlom.
Na získanie dobrej priľnavosti treba najskôr
naniesť tenkú vrstvu Keraflexu na podklad
použitím hladkej strany stierky a hneď 
potom naniesť Keraflex použitím vhodnej
zubovej stierky vzhľadom na typ a formát
keramického obkladu alebo dlažby (pozri
“Spotreby”).
V prípade vonkajších keramických obkladov 
a dlažieb, formátov väčších než 900 cm2,
dlažieb určených na leštenie na mieste,
dlažieb vystavených ťažkým zaťaženiam
alebo v prípade lepenia v bazénoch a
nádržiach na vodu, musí byť lepidlo 
nanesené tiež na rubovú stranu dlaždíc 
na zabezpečenie celoplošného nalepenia 
bez dutín.

Lepenie obkladov a dlažieb
Obklady a dlažby nie je potrebné pred
lepením vlhčiť vodou: len v prípade veľmi
pórovitých rubových strán sa odporúča
navlhčenie ponorením v čistej vode.
Obklady a dlažby musia byť pritlačené
pomocou primeraného tlaku na zabezpečenie
dobrého priľnutia k lepidlu.
Doba zavädnutia Keraflexu je za normálnych
teplotných a vlhkostných podmienok cca 
30 minút; nepriaznivé podmienky prostredia
(silné pôsobenie slnečných lúčov, suchý
vietor, vysoké teploty) ako aj veľmi savý
podklad môžu znížiť túto dobu na niekoľko
minút. 
Preto je potrebné nepretržite kontrolovať, 
aby lepidlo nevytvorilo na povrchu nelepivú
suchú vrstvu a bolo stále čerstvé, v opačnom
prípade treba oživiť lepidlo prepracovaním
zubovou stierkou. V prípade vytvorenia
nelepivej suchej vrstvy je vylúčené vlhčenie
lepidla vodou, nakoľko voda vytvorí na
povrchu lepidla separačný film.
Prípadné opravy sa musia vykonať do 
60 minút od nalepenia.
Obklady a dlažby lepené Keraflexom nesmú
byť vystavené prvých 24 hodín pôsobeniu
vody alebo dažďa a musia byť chránené 
pred mrazom a silným slnečným žiarením
aspoň 5-7 dní po nalepení.

Bodové lepenie izolačných panelov
V prípade lepenia zvukovo-izolačných
panelov alebo izolačných dosiek treba
nanášať Keraflex bodovo pomocou
murárskej lyžice alebo stierky.

ŠKÁROVANIE
Steny je možné začať škárovať po 4-8
hodinách po nalepení obkladu a dlažby po 

Lepenie lešteného
mramoru

Lepenie jedenkrát
pálených dlaždíc na
steny z tvárnic z
penového pórobetónu

Lepenie jedenkrát
pálenej keramickej
dlažby



Lepenie keramickej
dlažby na pôvodnú
dlažbu šedým
Keraflexom

TECHICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)
Podľa noriem: – európska norma EN 12004 ako C2TE

– ISO 13007-1 ako C2TE
– americká ANSI A 118.4 - 1999
– kanadská 71 GP 30 M typ 2

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PRODUKTE

Konzistencia: prášok

Farba: biela alebo šedá

Objemová hmotnosť (kg/m3): 1.300

Obsah sušiny (%): 100

Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnych obaloch na suchom mieste

Klasifikácia nebezpečenstva podľa Smernice 
1999/45/CE: látka je dráždivá.

Pred použitím sa oboznámiť s bodom “Bezpečnostné 
opatrenia” a informáciami uvedenými na obale a v 
bezpečnostnom liste

Číslo položky colného sadzobníka: 3824 50 90

ÚDAJE PRE SPRACOVANIE (pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)

Zloženie zmesi: 100 častí Keraflexu s 28-30 časťami vody čo v 
hmotnostnom pomere

Konzistencia zmesi: pastovitá

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m3): 1.500

pH zmesi: 13

Doba spracovateľnosti zmesi: viac ako 8 hodín

Teplota pri nanášaní: od +5°C do +40°C

Doba zavädnutia (podľa EN 1346): > 30 minút

Možnosť opráv: asi 60 minút

Škárovanie obkladu na stenách: po 4-8 hodinách

Škárovanie dlažby na podlahách: po 24 hodinách

Pochôdznosť: 24 hodín

Plná zaťaženie: 14 dní

KONEČNÉ PREVÁDZKOVÉ VLASTNOSTI

Priľnavosť podľa EN 1348 (N/mm2):
– po 28 dňoch: 1,8
– po pôsobení tepla: 1,7
– po ponorení do vody: 1,2
– po zmrazovacích cykloch: 1,4

Odolnosť voči zásadám: optimálna

Odolnosť voči olejom: optimálna (slabá proti rastlinným olejom)

Odolnosť voči rozpúšťadlám: optimálna

Tepelná odolnosť: od -30° do +90°C



Lepenie
polystyrénových dosiek
s bielym Keraflexom

24 hodinách po nalepení dlažby vhodnou
škárovacou cementovou alebo epoxidovou
hmotou z výrobnej rady MAPEI, ktoré sú k
dispozícii v rôznych farebných odtieňoch.

Dilatačné škáry sa musia vyplniť vhodnými
pružnými tesniacimi tmelmi MAPEI.

POCHÔDZNOSŤ
Dlažby sú pochôdzne po cca 24 hodinách.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Povrchy môžu byť uvedené do prevádzky 
po 14 dňoch.
Nádrže a bazény môžu byť naplnené po 
21 dňoch.

ČISTENIE
Náradie a nádoby je možné opláchnuť
dostatočným množstvom vody, pokiaľ je
Keraflex ešte čerstvý. Povrchy keramických
obkladov a dlažieb sa čistia vlhkou handrou
ešte pred zatvrdnutím lepidla.

SPOTREBA
Lepenie keramiky:
– mozaika a malé formáty 

všeobecne (stierka č. 4) 2 kg/m2

– bežné formáty 
(stierka č. 5): 2,5-3 kg/m2

– veľké formáty, vonkajšie 
dlažby (stierka č. 6): 5 kg/m2

Bodové lepenie izolačných materiálov:
– peny atď. cca 0,5-0,8 kg/m2.

– panely zo sadrokartónu, cca 1,5 kg/m2.

BALENIE
Keraflex sa dodáva v bielej a šedej farbe 
v 25 kg papierových vreciach a v kartónoch 
4x5 kg.

SKLADOVANIE
Keraflex sa môže skladovať 12 mesiacov 
v suchých miestnostiach a v originálne
uzatvorených obaloch.

Vyrobené v súlade s predpisom EU č.
2003/53/EC

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Obsahuje cement, ktorý pri kontakte s potom
alebo inými telesnými tekutinami spôsobuje
dráždivú alkalickú reakciu.
Používať ochranné rukavice a okuliare.
Kvôli ďalším informáciám pozrieť
bezpečnostný list.

PRODUKT PRE PROFESIONÁLOV.

UPOZORNENIE
Vyššie uvedené návody a postupy vychádzajú
z našich najlepších skúseností a je nutné ich
dodržiavať. Tieto návody považujeme za
indikatívne a musia byť potvrdené praktickým
použitím výrobku. Z tohto dôvodu
doporučujeme dopredu posúdiť vhodnosť
výrobku pre predpokladané využitie. Užívateľ
preberá plnú zodpovednosť za používanie
výrobku.
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Príklad lepenia
glazúrovanej kameniny
- Obchodné stredisko
Zanchetta -Treviso

Keraflex

Keraflex

Príslušné odkazy na tento
produkt sú k dispozícii na

požiadanie a na www.mapei.it 
a www.mapei.com L
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SVETOVÝ PARTNER V STAVEBNÍCTVE

®

TECHNICKÉ PODMIENKY

Lepenie keramických obkladov a
dlažieb a kamenného materiálu s
cementovým lepidlom s vylepšenými
vlastnosťami so zníženým sklzom a s
predĺženou dobou zavädnutia
klasifikovaný ako C2TE podľa EN
12004 (typ Keraflex od MAPEI a. s.).


