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webercol flex plus S2 je ekstra elastično, deformabilno (S2) cementno lepilo za lepljenje
keramičnih in ostalih ploščic na notranjih in zunanjih talnih in zidnih površinah razreda
C2TES2. webercol flex plus S2 je sivo, ekstra elastično lepilo, C2TE S2 klasifikacije.
Izdelano je iz kakovostnega cementa, polnil in namenskih dodatkov, kar mu zagotavlja
visoko vezno moč. Lepilo se uporablja za najzahtevnejša notranja in zunanja dela, za
talno in zidno lepljenje, terase, balkone, kopalnice, kuhinje in bazene. Lahko se uporablja
za lepljenje na steklene, lesene in kovinske površine. Primeren je tudi za sisteme talnega
gretja, lepljenje keramike preko keramike in večje statične obremenitve.
webercol flex plus S2 lepilo s podaljšanim odprtim časom in zmanjšanim lezenjem je
zaradi svoje visoke elastičnosti, oprijema in mehanske odpornosti primerno za lepljenje
keramike vseh dimenzij, saj prenaša visoke termične in statične obremenitve. Zato je
posebej primerno za lepljenje temne keramike na zunanjih površinah.

LASTNOSTI
webercol flex plus S2 je prašna mešanica sive barve, sestavljena iz specialnega cementa, finih peskov izbranih
granulacij, sintetičnih smol in posebnih dodatkov.
Za notranjo in zunanjo uporabo na talnih in stenskih površinah betona in različnih ometov in lepljenje keramičnih
ploščic.

odprti čas

>30 min

debelina sloja

do 10 mm

uporabnost pripravljene zmesi
temperaturni pogoji nanašanja
fugiranje stenskih površin
fugiranje talnih površin
polna obremenitev

cca 2 uri
+5 do +30 °C
po 72 urah
po 72 urah
po 14 dneh

Časi, navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50% rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti
ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.

PRIPRAVA IN IZVEDBA
PODLAGA
Podlaga mora biti trdna, suha, čista, primerno nosilna, brez prašnih delcev, ostankov opažnih olj, saj ter starih
opleskov. Slabe estrihe in cementno mleko obvezno obrusite. Neravne talne podlage predhodno izravnajte z ustreznimi
talnimi izravnalnimi masami.
Pri pripravi podlage moramo upoštevati ustrezne gradbene normative.

IZVEDBA
V čisto in nerjavečo posodo vlijte cca. 6,25 litra čiste vode in med mešanjem z mešalom počasi dodajajte vsebino
vreče (25 kg). Po 5 minutah zmes ponovno temeljito premešamo, da dobimo lepilo ustrezne gostote (brez grudic). Po
potrebi dodamo še malo vode ali lepila. Lepilo nanašamo z nerjavečo gladilko v debelini do 10 mm. Pripravljeno zmes
porabite v 2 urah! Pri bolj zahtevnih lepljenjih in pri lepljenju granitogreza lepilo nanašajte obojestransko (podlaga in
ploščica). Pri slabših podlagah, večjih obremenitvah in talnem gretju priporočamo uporabo ustreznega osnovnega
premaza.

PORABA
Okvirna poraba 2 do 5 kg/m2, odvisno od vrste ploščic in podlage.

SUROVINSKA SESTAVA
Cement, separirani peski, aditivi.

POGOJI UPORABE
Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti
omočenja površin.

PRIPOMOČKI, ORODJA
Nerjaveča posoda, električno mešalo, zidarska žlica, nerjaveča gladilka.

EMBALIRANJE
Zmes v prahu, v 25 kg vrečah.

SKLADIŠČENJE
Vsaj 12 mesecev v originalno zaprti embalaži, skladiščeno v suhem in zračnem prostoru, zaščiteno pred zmrzovanjem
in visokimi temperaturami.

