
КЛАСИФИКАЦИЯ СЪОБРАЗНО EN 12004
Keraset е нормално (1) лепило на циментова основа 
(С) от клас C1.

Conformity of Keraset is declared in ITT certificate  
n° 71230101.101 (SFV) issued by the Säurefliesner-
Vereinigung e.V. Grossburgwedel laboratory (Germany) 
and n° 25080231/Gi (TUM) issued by the  
Technische Universität München laboratory (Germany) 
and in certificates ITT n° 2008-B-2749/01 and  
2008-B-2749/04 issued by the MPA Dresden Institute 
(Germany).

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Продуктът се използва за лепене на керамични 
плочки и мозайка, еднократно печени и двойно 
печени плочки за подове, стени и тавани във 
вътрешни помещения и на открито.

Примери за приложение
Лепене на мозайка с хартиен гръб или мрежа, 
хигроскопични еднократно печени или двойно 
печени керамични плочки върху:

• Стандартни замазки или замазки на циментова 
основа;

• Обикновени или укрепени плаващи бетонни 
плочи, замазки на циментова основа, които са в 
достатъчно добро състояние и сухи.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Keraset е сив или бял прах, който се състои от 
цимент, специално селектиран пясък, синтетични 

Лепило на  
циментова основа за 
керамични плочки

смоли и специални добавки по формула, 
разработена в Лабораториите за проучвания и 
развитие на MAPEI.

При смесване на Keraset с вода се получава 
лесен за работа разтвор, който може да се полага 
вертикално без да провисва и без да позволява на 
плочките да се приплъзват.

Keraset се втвърдява без видимо свиване и става 
много устойчиво, прилепва плътно към всякакви 
традиционни материали, които се използват в 
строителството.

ПРЕПОРЪКИ
Да не се използва Keraset в следните случаи:

• върху дърво и дървени повърхности;

• при гипскартон и стени от лек бетон;

• върху метални, гумени, PVC повърхности и 
линолеум.

• За полагане на стъклена мозайка;

• За полагане на плочки, при които се изисква 
дебелина на слоя за лепене по-голяма от 5 мм;

• За плочки с голям размер;

• върху грундиран бетон или основи, подложени на 
голямо натоварване;
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Keraset EN 12004

КЛАСИФИКАЦИЯ СЪГЛАСНО EN 12004
Keraflex Easy S1 е деформируемо (S1), подобрено (2) 
циментово лепило (C) с удължено отворено време (E), 
класифицирано като C2ES1.
Съответствието на Keraflex Easy S1 е декларирано в ITT 
сертификати n° 761/PTD -269-13 и № 761, издадени 
от “Научно-изследователски институт по строителни 
материали” (София).

ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА
За лепене на всички видове и размери гранитогрес 
фаянс, теракота, клинкер и др., устойчиви каменни 
материали (при условие, че не са податливи на 
образуване на петна) и всички видове мозайки върху 
вътрешни и външни повърхности. Специално разработен 
за големи подови площи и широко-форматни плочи, 
особено настилки в търговски, индустриални и жилищни 
сгради. Подходящ за облицоване на фасади с плочки. 
Може да се полага на слоеве с дебелина до 10 мм.

Някои примери за приложение
•  Полагане на керамични плочки (гранитогрес, фаянс, 

теракота, клинкер и др.), каменни материали (при 
условие, че са стабилни във влажни условия) и мозайки 
върху следните видове основи:
–  добре втвърдени, сухи циментови замазки и такива, 

съставени от специални свързващи продукти (като 
например Topcem и Mapecem);

– подови отоплителни инсталации;
– стабилни, добре втвърдени бетонни подове;
–  циментови или варо-циментови мазилки върху 

вътрешни и външни фасади;
–  вътрешни стени от газобетон, грундирани с 

Primer G;
–  сухи гипсови и анхидридни основи, грундирани с 

Primer G;

–  гипсокартон, монтиран към неподвижни опори и 
грундиран с Primer G;

–  хидроизолационни мембрани, изработени от 
продукти от гамата Mapegum WPS или Mapelastic.

•  Точково лепене на изолационни материали, като 
например пено-полиуретан, каменна вата, стъклена 
вата, EPS и коркови звукоизолационни плоскости и т.н.

•  Лепене върху стари подове с керамични плочки, 
мозайка и каменни материали.

• Лепене на плочки в плувни басейни и резервоари.

• Лепене върху фасади.

•  За лепене върху подове, подложени на високо 
натоварване и интензивен трафик.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Keraflex Easy S1 е сив или бял прах, съставен от цимент, 
пясък с подбрана зърнометрия, голямо количество 
синтетични смоли и специални добавки, съгласно 
формула, разработена в лабораториите за проучване и 
развитие на MAPEI.
Keraflex Easy S1 има много ниски емисии на летливи 
органични съединения след полагане, като така запазва 
качеството на въздуха и здравето на изпълнителите 
на подови покрития, допринасяйки за концепцията за 
устойчиво строителство.
Keraflex Easy S1 е сертифициран EMICODE EC1 R Plus 
(много ниски нива на емисии на летливи органични 
съединения) от GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.). При 
смесване с вода се получава строителен разтвор със 
следните характеристики: 
•  нисък вискозитет и следователно добра 

Високоефективно, лесно за 
полагане, деформируемо лепило 
на циментова основа, с удължено 
отворено време, високa омокряща 
способност и много ниски емисии 
на летливи органични съединения. 
Специално се препоръчва за 
полагане на широкоформатни 
гранитогресни плочки, полагани 
на големи подови площи.
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обработваемост;

•  отлична способност за пренасяне върху 
гърба на плочките за отлично „омокряне“;

•  добра способност за поглъщане на 
деформациите на основата и плочките. 
Лепилото се класифицира като клас S1: 
напречна деформируемост > 2,5 мм, 
измерена съгласно методите за изпитване, 
описани в EN 12004;

•  отлично прилепване към всички материали, 
обичайно използвани в строителството;

•  втвърдява се с пренебрежимо малко 
свиване;

•  удължено отворено време и период за 
коригиране, което улеснява полагането.

ПРЕПОРЪКИ
Не използвайте Keraflex Easy S1:
•  върху бетон, когато не е достатъчно 

втвърден;

•  върху дърво и плоскости от дървени 
частици;

•  върху повърхности от метал, балатум или 
гума;

•  върху плочи от мрамор или естествен 
камък, подложени на ефлоресценция или 
петна;

•  върху плочи от естествен камък или 
композити, подложени на движения, 
поради наличието на влага;

•  върху подови и облицовъчни материали, 
подложени на значителни движения или 
вибрации;

•  за материали, които изискват слой лепило 
по-дебел от 10 мм;

•  когато повърхностите трябва да бъдат 
готови за трафик в кратки срокове.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ
Подготовка на основата
Основите трябва да са добре втвърдени, 
достатъчно сухи, здрави, без ронещи се 
участъци или следи от смазки, масла, лак 
или восък.
Keraflex Easy S1 може да се нуждае от по-
дълго време за втвърдяване върху влажни 
основи.
Циментовите основи не трябва да се свиват 
след полагане на керамичните плочки. 
Следователно, при хубаво време мазилките 
трябва да съхнат поне една седмица за 
всеки сантиметър от дебелината им, а на 
циментовите замазки трябва да се осигури 
общо време за съхнене от поне 28 дни, 
освен ако не са изработени със специалните 
свързващи продукти и предварително 
смесени разтвори за замазки на MAPEI като 
например, Mapecem, Mapecem Pronto, 
Topcem или Topcem Pronto.

Ако повърхностите са твърде нагрети 
поради излагане на директна слънчева 
светлина, навлажнете ги с вода, за да се 
охладят.
Гипсовите основи и анхидридните замазки 
трябва да са идеално сухи, достатъчно 
твърди за крайното си предназначение 
и свободни от прах. Те трябва да са 
грундирани с Primer G или Eco Prim T.

Подготовка на сместа
Разбъркайте Keraflex Easy S1 с чиста вода 
до получаване на гладка пастообразна смес 
без бучки. Оставете сместа в покой за около 
5 минути и разбъркайте отново.
Количеството вода варира от 25 до 27 части 
на 100 тегловни части от продукта, което се 
равнява на 6,25 - 6,75 литра вода за всеки 25 
kg Keraflex Easy S1.
Приготвена по този начин, сместа има 
трайност след смесване от приблизително 8 
часа.

Полагане на сместа
Keraflex Easy S1 се полага върху основата с 
помощта на назъбена маламашка. Изберете 
такава маламашка, която да може да покрие 
напълно гърбовете на плочките, които ще 
лепите.
За постигане на добро залепване, първо 
разстелете тънък слой Keraflex Easy S1 
върху основата, като използвате правия 
ръб на маламашката и веднага след това 
нанесете втори слой Keraflex Easy S1, за 
да постигнете желаната дебелина, като 
използвате подходящата назъбена част 
на маламашката, в зависимост от вида и 
размера на плочките.
За керамични покрития за пространства на 
открито, плочки с размери по-големи от 900 
см², за подове, които трябва да се полират 
на място или такива, които са подложени 
на тежки натоварвания, или когато се лепят 
плочки в плувни басейни и резервоари, 
разстелете лепилото по гърба на плочките, 
за да гарантирате пълно покритие с 
продукта.

Полагане на плочките
Не е необходимо да навлажнявате плочките, 
преди да ги монтирате. Въпреки това, ако 
гърбовете им са особено прашни, измийте ги 
чрез потапяне в чиста вода.
Притискайте добре плочките при полагане, 
за да се гарантира добро покритие на 
лепилото.
При нормални атмосферни условия, 
отвореното време на Keraflex Easy S1 
е около 30 минути. Когато условията на 
полагане не са идеални (директна слънчева 
светлина, сух вятър, високи температури и 
др.) или основите са силно хигроскопични, 
отвореното време може да се намали само 
до няколко минути.
Трябва да се извършват чести проверки 
дали не се е образувала коричка по 
повърхността на лепилото и дали то е все 
още свежо. Ако се е образувала коричка, 
разстелете отново лепилото с назъбена 
маламашка.
Не мокрете повърхността на лепилото след 
образуване на коричка. Водата не разтваря 
коричката и възпрепятства надеждното 
залепване. Крайното коригиране на 
плочките трябва да се извърши в рамките на 
60 минути след монтажа.
Плочки и камъни, монтирани с Keraflex 
Easy S1, трябва да се защитят от вода и 
дъжд в продължение на поне 24 часа, а от 
замръзване и директна слънчева светлина 
поне 5-7 дни.

If the surface is too hot due to direct sunlight, 
cool it down with water.
Gypsum substrates and anhydrite screeds 
must be perfectly dry, hard enough for the 
final intended use and free of dust. They must 
also be treated with Primer G or Eco Prim T.

Preparation of the mix
Blend Keraflex Easy S1 with clean water to 
obtain a smooth, lump-free mix. Let the mix 
stand for around 5 minutes then blend again.
The amount of water varies from 27-30 parts 
per 100 parts in weight, equal to 6.8-7.5 litres 
of water every 25 kg of Keraflex Easy S1.
When blended as described above, the mix 
has a pot life of around 8 hours.

Spreading the mix
Apply Keraflex Easy S1 on the substrate with 
a notched trowel. Use a trowel that allows 
complete wetting of the back of  
the tile.
To guarantee a good bond, apply a thin layer 
of Keraflex Easy S1 on the substrate using 
the smooth side of the spreader and then 
immediately apply a second layer of Keraflex 
Easy S1 to form the thickness required using 
a notched trowel suitable for the type and 
size of tiles to be bonded.
When bonding ceramic tiles on external 
surfaces, tiles larger than 900 cm², floors 
that need to be polished in situ or which are 
subjected to heavy loads, or when bonding 
tiles in swimming pools and tanks, the 
adhesive must also be spread on the back 
of the tiles in order to ensure the complete 
coverage of the back of the tiles.

Bonding tiles
Tiles do not need to be wet before they are 
laid. However, if the backs of the tiles are 
particularly dusty, wash them by dipping 
them in clean water.
When bonding tiles apply firm pressure  
to guarantee good wetting.
The open time for Keraflex Easy S1 is around 
30 minutes in normal weather conditions. 
When laying conditions are not ideal (direct 
sunlight, dry wind, high temperatures, etc.), or 
if the substrate is particularly absorbent, this 
time may reduce to just a few minutes.
Therefore, check often to make sure skin 
does not form on the surface of the adhesive 
and that it is still fresh. If skin forms, spread 
the adhesive again with the notched 
spreader.
Do not wet the surface of the adhesive if 
a skin forms. Water does not dissolve the 
skin and impedes correct adhesion. Final 
adjustment of the tiles must be carried out 
within 60 minutes of bonding.
Tiles and stone bonded with Keraflex Easy S1  
must be protected from water and rain for at 
least 24 hours and from freezing weather and 
direct sunlight for at least 5 to 7 days.

GROUTING AND SEALING
Tile joints may be grouted after 4 to 8 hours 
on walls and after 24 hours on floors. Use a 
MAPEI cementitious or epoxy grout, available 
in a wide variety of colours.
Seal expansion joints using a suitable MAPEI 
sealant.

• low viscosity and, therefore, good 
workability;

• excellent transfer to the back of tiles for 
excellent wetting;

• good capacity to absorb deformations in 
the substrate and tiles. S1 class adhesive: 
transversal deformability > 2.5 mm 
measured according to the test method 
described in EN 12004;

Load

200 mm

δ > 2.5 mm 
(class S1)

Deformable 
adhesive

• perfect adhesion to all materials normally 
used in the building industry;

• hardens with negligible shrinkage;

• extended open and adjustment times to 
make laying operations easier.

RECOMMENDATIONS
Do not use Keraflex Easy S1:

• on concrete not sufficiently cured;

• on wood or wooden conglomerates;

• on metal, linoleum or rubber surfaces;

• for slabs of marble and natural stone which 
are subject to efflorescence or staining;

• with natural stone or composite slabs 
subject to movements caused by damp;

• on floors and dressing materials subject  
to large movements or vibrations;

• for bonding materials that require a layer  
of adhesive more than 10 mm thick;

• when floors need to be put back into 
service quickly.

APPLICATION PROCEDURE
Substrate preparation
Substrates must be cured, sufficiently dry, 
strong and have no crumbling areas or  
traces of grease, oil, varnish or wax.  
Keraflex Easy S1 may take longer to set on 
damp substrates.
Cementitious substrates must not shrink 
after laying tiles. Therefore, in good weather, 
render must be cured for at least one week 
per cm of thickness, while cementitious 
screeds must be cured for at least 28 days, 
unless they are made from MAPEI special 
binders and ready-mixed screed mortar, such 
as Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem or 
Topcem Pronto.
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Деформируемо 
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δ > 2,5 мм
(клас S1)

200 мм



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (типични стойности)
Съответства на следните стандарти:                                     – EN 12004 C2ES1
                                                                                                       – ISO 13007-1 като C2ES1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Консистенция: прахообразна

Цвят: бял или сив

Обемна плътност (кг/м3): 1300

Съдържание на сухо вещество (%): 100

EMICODE: EC1 R Plus – много ниски емисии

ДАННИ ЗА ПОЛАГАНЕ (при +23°C и 50% относителна влажност)

Съотношение на смесване: 100 тегловни части Keraflex Easy S1 с 
25 - 27 тегловни части вода

Консистенция на сместа: гъста паста

Плътност на сместа (кг/м³): 1450

pH на сместа: 13

Трайност след смесване: над 8 часа

Температура на полагане: от +5°C до +40°C

Отворено време (съгласно EN 1346): > 30 минути

Време за корекция: около 60 минути

Готовност за фугиране по стени: след 4-8 часа

Готовност за фугиране по подове: след 24 часа

Втвърдяване за лек пешеходен трафик: 24 часа

Готовност за употреба: 14 дни

КРАЙНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при +23°C и 50% относителна влажност)

Якост на свързване съгласно EN 1348 (N/mm²):
– първоначална якост на свързване (след 28 дни):
– якост на свързване след топлинно стареене:
– якост на свързване след потапяне във вода:
–  якост на свързване след цикли на замръзване-

размразяване:

2,3
2,3
1,3
1,7

Устойчивост на алкали: отлична

Устойчивост на масла: отлична (лоша, към растителни масла)

Устойчивост на разтворители: отлична

Температура на експлоатация: от -30°C до +90°C

Деформируемост съгласно EN 12004: S1 - деформируем



SET TO FOOT TIMES
Floors may be stepped on after around  
24 hours.

WAITING TIME BEFORE PUTTING  
INTO SERVICE
Surfaces may be put into service after around 
14 days.

Cleaning
Clean tools and containers with water while 
Keraflex Easy S1 is still fresh. Clean the 
surface of tiles with a damp cloth before the 
adhesive hardens.

CONSUMPTION
Bonding ceramics
 – Mosaic and small tiles in  
general (No. 4 spreader): 2 kg/m²

 – Normal size tiles  
(No. 5 spreader): 2.5-3 kg/m²

 – Large tiles, external floors  
(No. 6 spreader): 5 kg/m².

PACKAGING
Keraflex Easy S1 is available in 25 kg paper 
bags.

STORAGE
Keraflex Easy S1 may be stored for  
12 months in its original packaging in a  
dry place.
This product conforms to the prescriptions 
of Reg. (EC) N. 1907/2006 (REACH) - Annex 
XVII, item 47.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR 
PREPARATION AND APPLICATION
Keraflex Easy S1 contains cement that 
when in contact with sweat or other body 
fluids causes irritant alkaline reactions and 
allergic reactions to those predisposed. It 
may damage the eyes. When applying the 
product it is recommended to use protective 
gloves and goggles and to take the usual 
precautions for handling chemicals. If the 
product comes in contact with the eyes or 
skin, wash immediately with plenty of water 
and seek medical attention.
For further and complete information about 
the safe use of our product please refer to 
the latest version of our Material Safety Data 
Sheet.

PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE.

WARNING
Although the technical details and 
recommendations contained in this product 
data sheet correspond to the best of our 
knowledge and experience, all the above 
information must, in every case, be taken as 
merely indicative and subject to confirmation 
after long-term practical application; for 
this reason, anyone who intends to use the 
product must ensure beforehand that it is 
suitable for the envisaged application. In 
every case, the user alone is fully responsible 
for any consequences deriving from the use  
of the product.

Please refer to the current version of the 
Technical Data Sheet, available from our 
website www.mapei.com

LEGAL NOTICE
The contents of this Technical Data Sheet 
(“TDS”) may be copied into another 
project-related document, but the 
resulting document shall not supplement 
or replace requirements per the TDS in 
effect at the time of the MAPEI product 
installation. For the most up-to-date 
TDS and warranty information, please 
visit our website at www.mapei.com. 
ANY ALTERATIONS TO THE WORDING 
OR REQUIREMENTS CONTAINED IN OR 
DERIVED FROM THIS TDS SHALL VOID 
ALL RELATED MAPEI WARRANTIES.
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This symbol is used to identify Mapei products 
which give off a low level of volatile organic 
compounds (VOC) as certified by GEV (Gemein- 
schaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), an international 
organisation for controlling the level of emissions 
from products used for floors.

Our Commitment To The Environment
MAPEI products assist Project Designers  
and Contractors create innovative LEED  
(The Leadership in Energy and Environmental 

Design) certified projects, in 
compliance with the U.S. Green 
Building Council.

All relevant references  
for the product are available  

upon request and from  
www.mapei.com

ФУГИРАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ
Фугите по стените могат да се запълнят 
след 4-8 часа, а подовите фуги - след 24 
часа. Използвайте смеси за фугиране на 
циментова или епоксидна основа от MAPEI, 
които се предлагат в различни цветове. 
Разширителните фуги се уплътняват със 
специфичните уплътнители от MAPEI.

ВТВЪРДЯВАНЕ ЗА ЛЕК ПЕШЕХОДЕН 
ТРАФИК
Подовете се втвърдяват за лек пешеходен 
трафик след приблизително 24 часа.

ГОТОВНОСТ ЗА УПОТРЕБА
Повърхностите са готови за употреба след 
около 14 дни.

Почистване
Инструментите и контейнерите се почистват 
с вода, докато Keraflex Easy S1 е все още 
пресен. Повърхностите на плочките се 
чистят с влажна кърпа, преди втвърдяване 
на лепилото.

РАЗХОДНА НОРМА
Лепене на керамични плочки
–  мозайка и малки 

плочки (маламашка № 4): 2 кг/м²

–  плочки с нормални размери 
(маламашка № 5): 2,5-3 кг/м²

–  големи плочки, външни  
подове (маламашка № 6): 5 кг/м².

ОПАКОВКА
Keraflex Easy S1 се предлага в 25 кг 
хартиени торби.

СЪХРАНЕНИЕ
Keraflex Easy S1 може да се съхранява 12 
месеца на сухо място в оригиналната си 
опаковка.
Продуктът е в съответствие с изискванията 
на Приложение XVII, точка 47 към Регламент 
(EC) № 1907/2006 (REACH).

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 
ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ
Keraflex Easy S1 съдържа цимент, който 
при контакт с пот или други телесни 
течности причинява дразнещи алкални 
и алергични реакции за хората, които са 
предразположени към това. Препоръчваме 
при работа с продукта да носите предпазни 
ръкавици и очила и да вземете обичайните 
предпазни мерки при работа с химикали. В 
случай на контакт на продукта с очите или 
кожата, изплакнете незабавно с обилно 
количество вода и потърсете медицинска 
помощ.
За допълнителна и пълна информация 
относно безопасната употреба на нашия 
продукт, моля, направете справка с 
Последната версия на Информационния лист 
за безопасност на продукта.
ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Въпреки че техническите данни и 
препоръките, съдържащи се в този 
информационен лист за продукта отговарят 
в най-голяма степен на знанията и опита 
ни, цялата информация по-горе трябва 
във всички случаи да се разглежда 
като чисто ориентировъчна и предмет 
на потвърждение след дългосрочно 
практическо приложение; по тази причина 
всеки, който възнамерява да използва този 
продукт, трябва предварително да се увери, 
че той е подходящ за желаното приложение. 
Във всички случаи, потребителят носи 
цялата отговорност за всякакви последици, 
произтичащи от употребата на продукта.

Моля, направете справка с актуалната 
версия на Техническия информационен 
лист, който можете да намерите на нашия 
уебсайт -www.mapei.com

ПРАВНА БЕЛЕЖКА
Съдържанието на този Информационен 
лист с технически данни (“TDS”) може 
да бъде копирано в друг документ, 
свързан с конкретния проект, но крайният 
документ не допълва и не замества 
изискванията съгласно TDS, валиден по 
времето на използване на продукта на 
MAPEI. За последната версия на TDS и 
за информация относно гаранционните 
условия, моля, посетете нашия уебсайт на 
адрес www.mapei.com.
ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ В ДУМИТЕ ИЛИ 
ИЗИСКВАНИЯТА, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ 
В ИЛИ СА ИЗВЛЕЧЕНИ ОТ НАСТОЯЩИЯ 
TDS ОТМЕНЯТ ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ 
ГАРАНЦИИ ОТ MAPEI.

Този символ се използва за отличаване 
на продукти на MAPEI с много ниски 
емисии на вредни органични съединения 
и се издава от GEV Germeinschaft 
Emissionkontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) 
- международна организация за 
контролиране на нивото на емисии, 
отделяни от продуктите за подове.
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КЛАСИФИКАЦИЯ СЪОБРАЗНО EN 12004
Keraset е нормално (1) лепило на циментова основа 
(С) от клас C1.

Conformity of Keraset is declared in ITT certificate  
n° 71230101.101 (SFV) issued by the Säurefliesner-
Vereinigung e.V. Grossburgwedel laboratory (Germany) 
and n° 25080231/Gi (TUM) issued by the  
Technische Universität München laboratory (Germany) 
and in certificates ITT n° 2008-B-2749/01 and  
2008-B-2749/04 issued by the MPA Dresden Institute 
(Germany).

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Продуктът се използва за лепене на керамични 
плочки и мозайка, еднократно печени и двойно 
печени плочки за подове, стени и тавани във 
вътрешни помещения и на открито.

Примери за приложение
Лепене на мозайка с хартиен гръб или мрежа, 
хигроскопични еднократно печени или двойно 
печени керамични плочки върху:

• Стандартни замазки или замазки на циментова 
основа;

• Обикновени или укрепени плаващи бетонни 
плочи, замазки на циментова основа, които са в 
достатъчно добро състояние и сухи.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Keraset е сив или бял прах, който се състои от 
цимент, специално селектиран пясък, синтетични 

Лепило на  
циментова основа за 
керамични плочки

смоли и специални добавки по формула, 
разработена в Лабораториите за проучвания и 
развитие на MAPEI.

При смесване на Keraset с вода се получава 
лесен за работа разтвор, който може да се полага 
вертикално без да провисва и без да позволява на 
плочките да се приплъзват.

Keraset се втвърдява без видимо свиване и става 
много устойчиво, прилепва плътно към всякакви 
традиционни материали, които се използват в 
строителството.

ПРЕПОРЪКИ
Да не се използва Keraset в следните случаи:

• върху дърво и дървени повърхности;

• при гипскартон и стени от лек бетон;

• върху метални, гумени, PVC повърхности и 
линолеум.

• За полагане на стъклена мозайка;

• За полагане на плочки, при които се изисква 
дебелина на слоя за лепене по-голяма от 5 мм;

• За плочки с голям размер;

• върху грундиран бетон или основи, подложени на 
голямо натоварване;

[Ceramica] 108_keraset_bg (4) (15.04.2015 - 2ª Bozza)
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Всякаква допълнителна 
информация за продукта се 

предоставя при запитване или 
на адрес www.mapei.com

ОПАКОВКА
Adesilex P7 в сиво се предлага в торби  
по 25 к.

СЪХРАНЕНИЕ
Adesilex P7 може да се съхранява  
12 месеца при нормални условия на 
околната среда в оригинална опаковка.
Продуктът отговаря на изискванията в 
Анекс XVII на Регламент (ЕС) No 1907/2006 
(REACH)*, точка 47.

*REACH - Регистрация, Оценяване, 
Разрешаване и Ограничаване на 
Химическите Вещества (REACH - Registration, 
Evaluation, Authorisation of Chemicals).

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
ПРИ ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ
Adesilex P7 съдържа цимент, който при 
контакт с пот или други телесни течности 
може да причини алергична реакция на 
лица, които имат предразположение.
Може да причини увреждания на очите.
Препоръчва се да се използват предпазни 
ръкавици и маска, както и да се вземат 
стандартните предпазни мерки при работа 
с химикали. Ако продуктът влезе в контакт 
с очите или кожата, незабавно изплакнете 
обилно с вода и потърсете медицинска 
помощ.
Повече и пълна информация за 
безопасната употреба на продукта можете 
да получите от актуалната версия на Листа 
с данни за безопасност.

ПРОДУКТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ 
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ.

ВНИМАНИЕ
Всички технически детайли и препоръки, 

които се намират в този технически лист 
отговарят на знанията и широкия опит  
на фирмата и трябва да се взимат под 
внимание, при всякакви обстоятелства, 
само като указание и предмет на 
одобрение след дългосрочно, практическо 
приложение. По тази причина, всеки 
който използва този продукт трябва 
предварително да се увери, че това е 
подходящият продукт за това приложение. 
Във всички случаи потребителят носи 
отговорност за последиците, произтичащи 
от употребата му.

Моля, да се направи справка в 
последната редакция на Листа с 
технически данни, който се намира на 
нашия сайт www.mapei.com

Adesilex P7

Adesilex P7

Всякаква допълнителна 
информация за продукта се 

предоставя при запитване или  
на адрес www.mapei.com
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Този символ се използва за отличаване 
на продукти на MAPEI с много ниски 
емисии на вредни органични съединения 
и се издава от GEV (Germeinschaft 
Emissionkontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) -  
м е ж д у н а р о д н а  о р г а н и з а ц и я  з а 
контролиране на нивото на емисии, 
отделяни от продуктите за подове.

Нашата грижа към околната среда
Продуктите MAPEI помагат на проектанти  
и предприемачи да създават новаторски 
проекти, сертифицирани по LEED 
(Ръководство за енергийноефективен и 

природосъобразен проект) в 
съответствие с изискванията на 
Американски Съвет за зелено 
строителство.


