
 

 

 
 
 
 

TYTAN Professional 
 

Gotowy klej do płytek 

 
Gotowy do użycia klej dyspersyjny o wysokiej sile klejenia i 
wszechstronnym zastosowaniu. Przeznaczony do klejenia płytek ściennych 
i podłogowych, okładzin z kamienia naturalnego, tworzywa sztucznego, 
mozaiki szklanej, elementów betonowych oraz pustaków szklanych 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zalecany na różne podłoża 
budowlane, płyty wiórowe, stare okładziny ceramiczne, posadzki z ogrzewaniem 
podłogowym i powierzchnie narażone na podwyższone działanie wilgoci. 
 
Idealny przy remontach i drobnych naprawach, zalecany do montażu płyt 
izolacyjnych i dekoracyjnych. 
 
 
 

Zalety 
 

 biały i elastyczny 

 na trudne i nietypowe podłoża 

 do kamienia naturalnego i mozaiki szklanej 

 idealny do prac remontowych i poprawek 

 do wewnątrz i na zewnątrz 

 nie zawiera rozpuszczalników 

 nie przebarwia kamienia naturalnego

 

Zastosowanie 
 

Gotowy klej do płytek przeznaczony jest do 
stosowania na różnego rodzaju podłoża:  

 beton, posadzki, gazobetony, tynki,  

 najbardziej odkształcalne powierzchnie 
spotykane w budownictwie, czyli: płyty 
gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe,  

 podłoża z ogrzewaniem podłogowym oraz 
podłoża niechłonne np: stara glazura. 

 Przyklejanie zarówno zwykłych płytek 
ceramicznych jak i gresu, płyt marmurowych, 
kamienia naturalnego, pustaków szklanych, 
elementów styropianowych. 

 
DANE TECHNICZNE 

 

Kolor biały  

Konsystencja Gęsta pasta  

Temperatura pracy od +5°C do +25°C  

Czas otwarty do 30 min  

Czas korekty do 10 min  

Max. grubość warstwy do 2 mm  

Zużycie  0,8 – 1,5 kg/m²  
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SPOSÓB UŻYCIA 
 
Przygotowanie podłoża  

 Podłoże musi być sezonowane, odpowiednio 
oczyszczone, suche oraz nośne. Powierzchnie słabo 
związane z podłożem, niestabilne (luźne, osypujące 
się cząstki) należy całkowicie usunąć. Płyty wiórowe i 
OSB należy zeszlifować i odkurzyć.  

 Powierzchnie zagruntować odpowiednim preparatem  
gruntującym, co znacząco zwiększy przyczepność 
płytek. 

Aplikacja  
 Klej stosowany wewnątrz pomieszczeń jest gotowy do 

użycia po uprzednim wymieszaniu. Przy stosowaniu 
na zewnątrz lub na powierzchniach z ogrzewaniem 
podłogowym należy dodać cement w ilości do 30% 
masy kleju.  


 Przygotowaną zaprawę nakładać szpachlą zębatą o 

rozstawie zębów od 2 do 8 mm lub cienką warstwę 
przy pomocy szpachelki. Po naniesieniu kleju na płytki 
lekko je poruszać i dociskać do podłoża, aż do 
wypłynięcia nadmiaru kleju. 


 Wielkość powierzchni pokryta zaprawą powinna być 

dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie 
został przekroczony czas otwartego schnięcia 
zaprawy.  


 Korekty można wykonywać do ok. 10 minut od 

                naniesienia kleju.

 
 
 
  
Uwaga: Prac nie należy wykonywać podczas deszczu oraz przy 

zbyt dużym nasłonecznieniu i dużym wietrze. Spoiny 
fugować dopiero po ustabilizowaniu płytek, ale nie 
wcześniej niż po 24 godzinach.   

 

PRZECHOWYWANIE  
  

Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy od daty 
produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchym 
miejscu. Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C. 
 
Dostępny kolor: biały  
Dostępna pojemność: 1 kg, 5 kg, 15 kg 
 

 

 

 

Ostrzeżenia i zalecenia BHP  
Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować w miejscach z dobrą wentylacją. 
Chronić przed dziećmi.  
PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA 
OPAKOWANIU. 
 
 

Dostępna pojemność Opakowanie jednostkowe Ilość sztuk w kartonie Indeks kod EAN 

1kg wiadro 6 MUT-KD-PC-100 590 351 804 617 9 

5kg wiadro ---- MUT-KD-PC-500 590 351 804 618 6 

15kg wiadro ---- MUT-KD-PC-#10 590 351 804 619 3 
 
 
 

 
Data sporządzenia 02.08.2017 

 
Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z 
użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, 
o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. 
 
 


