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ZU˚YCIE
Ârednio zu˝ywa si´ 1,5 kg zaprawy na 1 m2, na ka˝dy 1 mm gruboÊci warstwy sklejenia. W prakty-
ce zu˝ycie zale˝ne jest od stopnia równoÊci pod∏o˝a i rodzaju zastosowanych p∏ytek. 

PRZYBLI˚ONE ZU˚YCIE ZAPRAWY DLA WYBRANYCH RODZAJÓW P¸YTEK

NARZ¢DZIA
Wiertarka z mieszad∏em, g∏adka i zàbkowana paca stalowa. Narz´dzia nale˝y czyÊciç czystà wodà,
bezpoÊrednio po u˝yciu. Trudne do usuni´cia resztki zwiàzanej zaprawy zmywa si´ Êrodkiem
ATLAS SZOP. 

OPAKOWANIA
Worki papierowe: 5 kg, 10 kg, 25 kg.
Paleta: 1100 kg w workach 5 kg, 1100 kg w workach 10 kg, 1050 kg w workach 25 kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Zapraw´ nale˝y przewoziç i przechowywaç w szczelnie zamkni´tych workach, w warunkach
suchych (najlepiej na paletach). Chroniç przed wilgocià. Okres przechowywania zaprawy w warun-
kach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesi´cy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu. 

UWAGA
Produkt dra˝niàcy. Nale˝y stosowaç odpowiednie Êrodki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry.
Chroniç przed dzieçmi. Nie wdychaç py∏u. Zanieczyszczone oczy przemyç natychmiast du˝à iloÊcià
wody i zasi´gnàç porady lekarza. W razie po∏kni´cia niezw∏ocznie zasi´gnàç porady lekarza, poka-
zaç opakowanie lub etykiet´.

DANE TECHNICZNE 
Proporcje mieszanki .................................................................... 0,20÷0,23 l wody na 1 kg zaprawy
.................................................................................................... 1,00÷1,15 l wody na 5 kg zaprawy
.................................................................................................. 2,00÷2,30 l wody na 10 kg zaprawy
.................................................................................................. 5,00÷5,75 l wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowoÊci zaprawy do pracy .............................................................................. ok. 4 godziny
Czas otwarty pracy ...................................................................................................... min. 30 minut
Czas korygowania p∏ytki ...................................................................................................... 10 minut
Temperatura

przygotowania zaprawy .................................................................... od +5°C do +25°C
pod∏o˝a i otoczenia w trakcie prac ................................................... od +5°C do +25°C

OdpornoÊç na temperatury w trakcie u˝ytkowania ............................................. od -20°C do +60°C
U˝ytkowanie posadzki .............................................................................................po 24 godzinach
Fugowanie ..................................................................................................... po oko∏o 24 godzinach
G´stoÊç zaprawy w stanie suchym ............................................................................ ok. 1,5 kg/dm3

Min. gruboÊç warstwy zaprawy ................................................................................................ 2 mm
Max. gruboÊç warstwy zaprawy ............................................................................................... 5 mm
ZawartoÊç rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ............................... ≤ 0,0002%

PN-EN 12004:2002/A1:2003
Cementowa zaprawa klejàca                       Typ C2TE
poczàtkowa

PrzyczepnoÊç przy rozciàganiu            po starzeniu termicznym                            Typ C2TE 
po zanurzeniu w wodzie                           (≥ 1,0 N/mm2)
po cyklach zamra˝ania i odmra˝ania

Czas otwarty – przyczepnoÊç po czasie otwartym                                                   C2TE nie krótszym ni˝ 30 minut                                                                                

Sp∏yw                                                                                                                    C2TE 

Wyrób spe∏nia wymagania PN-EN 12004: 2002/A1: 2003 dla kleju klasy C2TE.
Wyrób posiada Ocen´ Higienicznà Paƒstwowego Zak∏adu Higieny nr 1039/B-690/92.

Wyrób posiada Certyfikat Zak∏adowej Kontroli Produkcji nr ITB – 001/Z.

ATLAS PLUS 
ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJÑCA
O ZWI¢KSZONEJ PRZYCZEPNOÂCI

DO PRZYKLEJANIA P¸YTEK CERAMICZNYCH
DO STOSOWANIA WEWNÑTRZ I NA ZEWNÑTRZ, SZCZEGÓLNIE
NA TARASACH I W SYSTEMACH OGRZEWANIA POD¸OGOWEGO

ZASTOSOWANIE
ATLAS PLUS jest cementowà zaprawà klejàcà, przeznaczonà do przyklejania Êciennych i pod∏ogo-
wych p∏ytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres, mozaika porcelanowa), p∏ytek cemento-
wych i lastrykowych, p∏ytek z nienasiàkliwego kamienia naturalnego oraz aglomeratów kamiennych.
Stosowanie zaprawy klejàcej ATLAS PLUS zalecane jest na powierzchniach balkonów, tarasów, ele-
wacji oraz na pod∏o˝ach wykonanych w systemie ogrzewania pod∏ogowego lub Êciennego. Pod∏o˝e
dla zaprawy ATLAS PLUS mogà stanowiç: tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy, beton,
gazobeton, jastrych cementowy i anhydrytowy, a tak˝e surowa powierzchnia wykonana z cegie∏,
bloczków, pustaków i innych tego typu materia∏ów ceramicznych i wapienno-piaskowych. Ze wzgl´-
du na zwi´kszonà elastycznoÊç i przyczepnoÊç zaprawa nadaje si´ tak˝e do uk∏adania p∏ytek na po-
wierzchni starej glazury i terakoty, pozosta∏oÊciach silnie przylegajàcych klejów i zapraw cemento-
wych, lastryko, p∏ytach gipsowo-kartonowych, asfalcie oraz stabilnej, sztywno zamocowanej sklejce
wodoodpornej. Przed wykonaniem ok∏adziny na p∏ycie OSB jej powierzchni´ nale˝y pokryç masà
podk∏adowà ATLAS CERPLAST. W przypadku innych pod∏o˝y drewnopochodnych zaleca si´ stoso-
waç klej ATLAS BIS. Do przyklejania p∏ytek z kamieni naturalnych o zwi´kszonej nasiàkliwoÊci (np.
marmuru) nale˝y korzystaç z zaprawy ATLAS KARO. Zaprawy klejàcej ATLAS PLUS mo˝na u˝y-
waç wewnàtrz i na zewnàtrz budynku, stosujàc warstw´ o gruboÊci 2÷5 mm. 

W¸AÂCIWOÂCI
ATLAS PLUS jest specjalnà zaprawà klejàcà, produkowanà jako gotowa, sucha mieszanka najwy˝-
szej jakoÊci spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych Êrodków modyfikujàcych. Od-
znacza si´ zwi´kszonà elastycznoÊcià i plastycznoÊcià, dzi´ki czemu po zwiàzaniu jest odpor-
na na odkszta∏cenia, jakie wyst´pujà w okresie eksploatacji w uk∏adzie warstw: pod∏o˝e – zaprawa
klejàca – p∏ytka (np. na elewacjach budynków, tarasach, w systemach ogrzewania pod∏ogowego
i Êciennego). Dzi´ki swoim parametrom roboczym ATLAS PLUS jest wyrobem wydajnym, wygodnym
i ∏atwym w u˝yciu. Zgodny z zaleceniami, optymalny dobór konsystencji i gruboÊci warstwy sklejenia
(dla danych warunków stosowania zaprawy) eliminuje efekt sp∏ywu Êwie˝o przyklejonej p∏ytki. Zapra-
wa klejàca ATLAS PLUS jest wyrobem mrozo- i wodoodpornym.

PRZYGOTOWANIE POD¸O˚A
Pod∏o˝e powinno byç suche, równe i noÊne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mo-
gàcych os∏abiç przyczepnoÊç zaprawy, zw∏aszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, t∏uszczów, wo-
sku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. NierównoÊci pod∏o˝a, które uniemo˝liwiajà zastosowanie
prawid∏owej gruboÊci warstwy zaprawy ATLAS PLUS (2÷5 mm), nale˝y korygowaç, u˝ywajàc ma-
teria∏ów zalecanych do tego typu prac, na przyk∏ad ZAPRAWY WYRÓWNUJÑCEJ ATLAS, ZA-
PRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS, podk∏adu ATLAS TEN-10 itp. Nadmiernà ch∏onnoÊç pod∏o˝a na-
le˝y zredukowaç, stosujàc emulsj´ gruntujàcà ATLAS UNI-GRUNT. W przypadku koniecznoÊci kle-
jenia p∏ytek na s∏abych pod∏o˝ach, o noÊnoÊci trudnej do okreÊlenia (np. pylàcych, trudnych
do oczyszczenia), zaleca si´ wykonaç prób´ przyczepnoÊci, polegajàcà na przyklejeniu p∏ytki
i sprawdzeniu po∏àczenia po 48 godzinach.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY
Zapraw´ przygotowuje si´ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzonà iloÊcià wody
(w proporcji 0,20÷0,23 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, a˝ do uzyskania jednolitej kon-
systencji. CzynnoÊç t´ najlepiej wykonaç mechanicznie, za pomocà wiertarki z mieszad∏em. Zaprawa
nadaje si´ do u˝ycia po up∏ywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowanà zapraw´ nale-
˝y wykorzystaç w ciàgu ok. 4 godzin.

SPOSÓB U˚YCIA
Zapraw´ ATLAS PLUS stosuje si´ w cienkowarstwowej metodzie uk∏adania p∏ytek. Nale˝y nanieÊç
jà na przygotowane pod∏o˝e g∏adkà pacà stalowà, a nast´pnie równomiernie rozprowadziç i wypro-
filowaç (mo˝liwie w jednym kierunku), u˝ywajàc pacy zàbkowanej. Nie nale˝y jednorazowo nak∏a-
daç zaprawy na zbyt du˝à powierzchni´, poniewa˝ po rozprowadzeniu zachowuje w∏aÊciwoÊci kle-
jàce przez oko∏o 10÷30 minut (w zale˝noÊci od parametrów pod∏o˝a i otoczenia). Aby sprawdziç,
czy mo˝liwe jest jeszcze przyklejanie p∏ytek, zaleca si´ przeprowadziç test polegajàcy na przyci-
Êni´ciu palców r´ki do na∏o˝onej wczeÊniej zaprawy. Je˝eli klej pozostaje na palcach, wówczas
mo˝na przyklejaç p∏ytki. Gdy palce sà czyste, nale˝y usunàç starà warstw´ kleju i nanieÊç nowà.
Po rozprowadzeniu zaprawy nale˝y przy∏o˝yç p∏ytk´ i dok∏adnie docisnàç jà do pod∏o˝a. IloÊç za-
prawy nanoszonej na pod∏o˝e powinna byç tak dobrana, aby po dociÊni´ciu p∏ytki powierzchnia jej
styku z klejem by∏a równomierna i mo˝liwie jak najwi´ksza (min. 2/3 powierzchni p∏ytki). W przypad-
ku p∏ytek uk∏adanych na pod∏ogach oraz ok∏adzin wykonywanych na zewnàtrz zaleca si´, aby po-
wierzchnia sklejenia by∏a ca∏kowita. W tym celu zapraw´ nale˝y nanieÊç zarówno na pod∏o˝e, jak
i na odwrotnà stron´ p∏ytki. Czas korygowania po∏o˝enia p∏ytki wynosi oko∏o 10 minut od momentu
jej dociÊni´cia. Je˝eli zaplanowano fugowanie ok∏adziny, to w trakcie wykonywania prac nale˝y
na bie˝àco usuwaç ze spoin nadmiar zaprawy klejàcej pojawiajàcy si´ przy dociskaniu p∏ytek. U˝yt-
kowanie posadzki lub fugowanie ok∏adziny mo˝na rozpoczàç po stwardnieniu zaprawy, nie wcze-
Êniej ni˝ po 24 godzinach od przyklejenia p∏ytek. Wytrzyma∏oÊç u˝ytkowà zaprawa osiàga po up∏y-
wie 3 dni. Nie nale˝y moczyç p∏ytek przed klejeniem!
Niniejsze informacje stanowià podstawowe wytyczne dotyczàce stosowania wyrobu i nie zwalniajà
z obowiàzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Rodzaj p∏ytki

Mozaika drobna (15x15 mm) i Êrednia (25x25 mm)
o g∏adkiej lub lekko profilowanej powierzchni spodu.

P∏ytki ma∏ego formatu (do 10x10 cm) o g∏adkiej
lub lekko profilowanej powierzchni spodu.

P∏ytki Êredniego formatu (pow. 25x25 cm)
o lekko profilowanej powierzchni spodu.

P∏ytki du˝ego formatu (pow. 30x30 cm)
o Êrednio profilowanej powierzchni spodu.

WielkoÊç
z´bów packi

4,0 mm

4,0÷6,0 mm

6,0÷8,0 mm

8,0÷10,0 mm

GruboÊç wars-
twy sklejenia

ok. 2,0÷2,5 mm

ok. 2,0÷3,0 mm

ok. 2,5÷4,0 mm

ok. 3,5÷5,0 mm

Przybli˝one
zu˝ycie (w kg/m2)

2,1÷3,75

2,1÷4,5

2,65÷6,0

3,7÷7,5
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