
SUPERFLEX K77

ОПИС
Суха клейова суміш білого і сірого кольору на основі портландцементу, 
інертних наповнювачів добірної фракції і органічних добавок.

ПЕРЕВАГИ
- Високоеластичний (клас S1) однокомпонентний клей, не потрібно 

додавати латекс
- Висока адгезія з традиційними будівельними підставами
- Висока тиксотропність
- Високий вміст полімерних добавок
- Продукт розроблений із застосуванням нової системи Litokol Dust 

Reduction, яка значно знижує виділення пилу під час замішування 
клею, покращуючи умови роботи і забезпечуючи безпеку майстра

- Продукт з дуже низьким виділенням летючих органічних сполук, 
відповідає класу А+ (French Regulation).

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА EN 12004
Superflex K77 + 32-34% води: клас C2TE / S1

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Призначений для виконання внутрішнього і зовнішнього, підлогового 
та настінного облицювання, зокрема балконів, терас, сходів, фасадів, 
а також укладання плитки на основи, з підвищеними експлуатаційними 
або вібраційними навантаженнями і промислові підлоги.
Застосовується для укладання будь-якого типу керамічної плитки, 
керамограніту, натурального каменю (у тому числі вологостійкого).
Особливо рекомендується для укладання великоформатного 
керамограніту, навіть на основи, що погано прилягають.
Клей характеризується високою тиксотропністю і може застосовуватися 
для укладання на вертикальні поверхні, навіть без застосування 
розпірок.
Завдяки високому вмісту полімерних добавок використовується для 
укладання на цементні стяжки з підігрівом; підлогові і настінні покриття 
зі старим облицюванням (повторне облицювання); для склеювання 
ізолюючих панелей з полістиролу, пінополіуретану, скловати, а також у 
разі облицювання основ, оброблених гідроізоляцією.
Перед застосуванням обов’язково ознайомитися зі зведеними 
таблицями клеїв (стор. 4-8).

ОСНОВИ
Рекомендовані підстави:
• цементні стяжки і штукатурки
• стяжки з Litocem / Litocem Pronto
• ангідритні стяжки
• самовирівнювальні суміші Litoliv
• штукатурка або гіпсові панелі
• вирівнювальна суміш Litoplan Smart
• існуюче керамічне облицювання
• гіпсокартон
• бетонні конструкції
• цементні підлоги з підігрівом
• поверхні, оброблені гідроізоляцією Hidroflex, Aquamaster, Elastocem, 

Coverflex

 ВИСОКОЕЛАСТИЧНИЙ КЛЕЙ  
ДЛЯ УКЛАДАННЯ КЕРАМОГРАНІТУ ТА НАТУРАЛЬНОГО

КАМЕНЮ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВЕЛИКИХ ФОРМАТІВ 
ВОЛОГО- І МОРОЗОСТІЙКИЙ

Підготування основ
Основи повинні бути сухі, рівні, міцні, мати достатньо несучу здатність. 
Поверхні повинні бути попередньо очищені від різного роду забруднень, 
пилу, слідів жиру, мастил, фарб і будь-яких речовин, що послаблюють 
адгезивну здатність клею.

Минимальный 
срок созревания 

основания

Максимальная 
остаточная 
влажность

Види основ Мінімальний 
термін дозрівання 

основи

Максимальна 
залишкова 
вологість

Цементні стяжки 28 днів 3%
Стяжки з Litocem / Litocem 
Pronto

24 години 3%

Ангідритні стяжки* < 0,5%
Самовирівнювальні суміші  
Litoliv

24 години 3%

Бетон 6 місяців
Цементна штукатурка 1 тижд. на кожен 

см товщини
Штукатурка на гіпсовій 
основі* < 0,5%

Вирівнювальна суміші 
Litoplan Smart 4-6 годин 3%

* - для зменшення водопоглинення основи і збільшення адгезії 
попередньо обробити ґрунтовкою Primer X94 або Primer C

КОМПЕНСАЦІЙНІ ШВИ
Метою реалізації компенсаційних швів є поділ безперервності 
облицьованої поверхні для компенсації розмірних змін і деформацій, 
яким піддана багатошарова система, що складається з плитки, клею і 
основи. Шви повинні враховуватися як у прилеглих шарах, так і під час 
облицювання.

Внутрішні Зовнішні

Рекомендована 
частота

Квадрати 
6х6 - 10х10 м Квадраты 3х3 - 5х5 м

Ширина швів
Підлоги: ≥ 6мм 
Стіни: 6 мм 
(не менше 3 мм)

Квадрати 3х3: 10 мм 
Квадрати 5х5: 12-13 мм

Продукти для заповнення швів: Профілі з ПВХ, алюмінію, сталі 
(залежно від інтенсивності передбаченого ходіння) або силіконові 
герметики з гами Litokol.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ
Співвідношення розведення:
Superflex K77 сірий 20 кг (1 мішок) - вода 6,4 літра (32%)
Superflex K77 білий 20 кг (1 мішок) - вода 6,8 літра (34%)
Змішати в чистій ємності 6,4 - 6,8 літрів чистої води та 20 кг (1 мішок) 
сухої клейової суміші Superflex K77. Повільно всипати порошок у воду 
водночас постійно перемішувати електродрилем з міксерною насадкою 
до отримання однорідного, без грудочок, розчину.



SUPERFLEX K77

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Зовнішній вигляд Порошок
Колір Сірий, білий
Час дозрівання 5 хвилин
Консистенція розчину Тиксотропна, пастоподібна
Строк життя розчину Більше 8 годин
Температура застосування Від +5°C до +35°C
Час відкритого шару (EN 1346) ≥ 0,5 Н/мм2 через 30 хвилин
Максимальний шар 5 мм
Корегування Приблизно 40 хвилин
Температура експлуатації Від -30°C до +90°C
Стійкість до кислот Немає
Стійкість до лугу Хороша
Початок ходіння Через 24 годин
Початок експлуатації Через 14 днів
Час витримки перед затиранням Підлога: приблизно 24 години

Стіни: приблизно 6-8 годин
Витрачання Шпатель 6 мм: 2,5 кг/м2

Шпатель 10 мм: 4 кг/м2

Подвійне нанесення: 5,5 кг/м2

ВЛАСТИВОСТІ
Адгезія через 28 днів EN 1348 ≥ 1 Н/мм2

Адгезія після занурення у воду EN 1348 ≥ 1 Н/мм2

Адгезія після нагрівання EN 1348 ≥ 1 Н/мм2

Адгезія після циклів заморожування / 
розморожування EN 1348 ≥ 1 Н/мм2

Поперечна деформація EN 12002 ≥ 2,5 мм
Ковзання EN 1308 ≤ 0,5 мм 

СТРОК І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 12 місяців в оригінальній упаковці, в сухому місці

УПАКОВКА Мішок 20 кг Піддон: 60 мішків, 1200 кг

Увага! Отриманий клейовий розчин витримати 5 хвилин. Після 
повторного перемішування клей готовий до застосування.
НАНЕСЕННЯ
Розподілити готовий клейовий розчин на поверхні основи гладкою 
стороною шпателя, формуючи шар в 1 мм, і відразу після цього 
зубчастою стороною шпателя нанести гребінчастий клейовий 
розчин. Розмір зубців шпателя підбирається залежно від формату 
облицювальної плитки і повинен забезпечувати покриття зворотної 
сторони плитки клеєм на 65 - 70% при внутрішніх роботах і на 100% 
при зовнішніх облицюваннях і підлогах, схильних до інтенсивних 
навантажень. Також, при зовнішніх облицюваннях або в місцях з 
підвищеними навантаженнями, рекомендується наносити клей як на 
основу, так і на зворотну сторону плитки (метод подвійного нанесення).

УКЛАДАННЯ ПЛИТКИ
Плитка укладається на клей з натиском, що забезпечує її контакт з 
клейною поверхнею. Час відкритого шару продукту за нормальної 
температури і вологості становить 30 хвилин.
Жаркий або вітряний клімат або висока вбираюча здатність основи 
можуть знизити цей показник на кілька хвилин. Тому під час роботи 
рекомендується частіше перевіряти відсутність на поверхні клею 
плівки, що сформувалася. Якщо плівка все-таки сформувалася, її 
потрібно видалити з поверхні, пройшовши по ній зубчастим шпателем. 

Плитка укладається зі швами, ширина яких відповідає її формату.
Не рекомендується укладати плитку встик. Під час укладання 
дотримуватися компенсаційних і розділових швів. Залишати зазор 
шириною мінімум 5 мм уздовж перегородок, а також у місцях стику 
з  будь-якими іншими виступаючими елементами. Облицьована 
поверхня повинна бути захищена від впливу води протягом перших 
24 годин, а також, протягом перших 5-7 днів - від морозу та прямого 
сонячного проміння.

ЗАТИРАННЯ ОБЛИЦЬОВАНОЇ ПОВЕРХНІ
Для затирання швів можна використовувати цементні затиральні 
суміші серії Litochrom, епоксидні затирки серії Starlike і EpoxyÉlite Evo.
Для кислотостійких підлог рекомендується застосування епоксидних 
затирок EpoxyÉlite Evo і Starlike Evo.

УВАГА
• Не додавати в продукт вапно, цемент.
• Плитку перед початком робіт замочувати не потрібно. Необхідно 

перевірити, щоб тильна сторона плитки була очищена від пилу.
• За низької температури навколишнього середовища, підвищеної 

вологості і збільшеної товщини клейового шару, час затвердіння клею 
збільшується.

• Не використовуйте продукт в цілях, не передбачених у цьому 
технічному описі.


