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Nowe kleje K1 Uni, K2 Gres, K3 Format, K4 Flex, K5 
Marble, K6 quick firmy Knauf Bauprodukte to linia sześciu 
zapraw klejących do różnych płytek: ceramicznych, 
gresowych, kamiennych.
Nowe kleje zostały stworzone w oparciu o innowacyjne 
receptury podwyższające jakość i trwałość produktów. 

KNAUF K4 FLEx (C2TE)
Elastyczny klej do płytek
Cienkowarstwowa zaprawa klejąca odporna na mróz i wodę do mocowania 
ściennych i podłogowych płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz.
Nadaje się do stosowania na mocno obciążone i odkształcalne podłoża,
tarasy, balkony, ogrzewanie podłogowe.
Zalety: elastyczna, wydłużony czas otwarty, łatwość i wygoda użycia, 
wodo – i mrozoodporny, możliwości klejenia płytka na płytkę.

KNAUF K5 MARBLE 
Biały klej do płytek posadzkowych i marmurowych
Uszlachetniona zaprawa klejąca na bazie białego cementu, odporna na mróz 
i wodę do mocowania płytek ściennych i podłogowych, prześwitujących
płytek z marmuru i kamienia naturalnego. Przeznaczona na wszelkie
typowe podłoża budowlane. Główne zalety:, wysoka przyczepność 
do płytek, wydłużony czas otwarty, cienkowarstwowy, do wnętrz i na 
zewnątrz, nie powoduje przebarwień na powierzchni płyt marmurowych 
i kamienia naturalnego.

KNAUF K6 QUICK (C2FT)
Klej szybkowiążący do płytek
Cienkowarstwowa zaprawa klejąca odporna na mróz i wodę do mocowania 
ściennych i podłogowych płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz,
dająca możliwość szybkiego użytkowania (ruch pieszy możliwy 
po 3 godzinach).
Zalety: wysoka przyczepność do płytek, wydłużony czas otwarty,
cienkowarstwowy, wodo – i mrozoodporność, na ściany i podłogi.

KNAUF K1 UNI (C1T)
Zalety: łatwość w aplikacji produktu i wygoda użycia, umożliwia
kleje płytek od góry (niska spływalność) na płyty g-k, cienkowarstwowy,
wodo – i mrozoodporność, na ściany i podłogi, do wnętrz i na zewnątrz.

KNAUF KLEJ K2 GRES (C1E) 
Zalecany jest do przyklejania chłonnych i niechłonnych ściennych oraz
podłogowych płytek gresowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnętrz.
Można go również używać do przyklejania płytek ceramicznych, 
cementowych, kamiennych i betonowych. Klej K2 Gres można stosować do 
mocowania okładziny na typowych podłożach budowlanych,, jastrychach 
cementowych, anhydrytowych, tynkach cementowych, cementowo-
wapiennych, gipsowych, podkładach betonowych, oraz na nieotynkowanych 
ścianach z bloczków, cegieł, pustaków i innych tego typu materiałów 
ceramicznych, wapienno-piaskowych czy gazobetonowych.
Zalety: wysoka przyczepność do płytek, wydłużony czas otwarty, łatwość
w aplikacji produktu i wygoda użycia, ekonomiczne zużycie, na płyty g-k,
cienkowarstwowy, wodo- i mrozoodporny.

KNAUF K3 FORMAT (C2E)
Klej do płytek posadzkowych
Uszlachetniona zaprawa klejąca odporna na mróz i wodę do mocowania
płytek podłogowych. Przeznaczona na wszelkie podłoża budowlane.
Wodo- i mrozoodporna, łatwa w użyciu, wydajna, do płytek podłogowych,
gresu i nieprzezroczystych płytek z kamienia naturalnego, na ogrzewanie
podłogowe, do płytek wielkoformatowych, na balkony i tarasy.


