
 

 
 

Teknofay 200 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Високоефективний готовий до застосування пастоподібний клей без вертикального сповзання 
зі збільшеним робочим часом, для укладання керамічної плитки на підлогу, стіни та стелю. 

Відповідає класифікації D2TE , 5 кг  
  ОПИС  Готовий до застосування клей пастоподібного типу з високими експлуатаційними 

характеристиками на основі емульсійного полімеру зі збільшеним робочим часом. 
Застосовується для  приклеювання керамічної плитки та мозаїки з високим волого 
поглинанням на стіни, підлоги, стелі всередині та зовні приміщень. Особливо 
рекомендується для еластичних основ та основ що схильні до деформації. Ідеально 
підходить для облаштування основ в місцях підвищеною вологістю крім резервуарів, що 
постійно наповненні водою.  
 

  СФЕРИ  
ЗАСТОСУВАН
НЯ 

Облицювання плиткою: 
• Стін і підлоги ванних кімнат і душових; 
• Дерев'яних поверхонь (за умови їх стабільності до впливу вологи, наприклад, добре 

приклеєна водостійка фанера); 
• Цементних штукатурок і підстав; 
• Стін зі збірного або монолітного бетону; 
• Гіпсових штукатурок або підкладок; 
• Гіпсокартону; 
• Пофарбованих поверхонь стін (за умови, що фарба стійка і плитка адсорбуються); 
• Існуючої керамічної плитки (за умови, що одна з поверхонь адсорбується); 
• Великий плиткою підлоги і стін; 
• Ізоляційними матеріалами поверх штукатурок; 
• Керамічною плиткою поверх стяжок з підігрівом.  

ОСОБЛИВОСТІ ТА 
ПЕРЕВАГИ 

• Тривалий час роботи з сумішшю 
• Еластичний 
• Не має неприємного запаху 
• На вертикальних поверхнях не сповзає 
• Рівень вологості не впливає на роботу 

ІНСТРУКЦІЯ ПО 
ЗАСТОСУВАННЮ 

Якість поверхні: Поверхня нанесення повинна бути очищена від матеріалів, які 
запобігають адгезії, таких як пил, олія, смола та миючий засіб. Слабкі  частини слід 
демонтувати та  очистити поверхню за допомогою стисненого повітря. 

Матеріал слід перемішати перед початком застосування. Для того, щоб посилити 
адгезію, клей слід розподілити по поверхні плоскою частиною шпателя, а потім провести 
по ньому зубчастою частиною шпателя ,обраною відповідно до розміру плитки ,в одному 
напрямку. 

Плитку слід прикріпити до розчину протягом 30 хвилин, бажано, застосовуючи гумовий 
молоток . Цей період може бути скорочений у випадку невідповідних умов навколишнього 
середовища, таких як висока температура, сильний вітер або низька вологість. 

Якщо час нанесення клею минув, клей зішкрібається з поверхні і наноситься новий 
шар. Для його випробування пальцями натискають на поверхню покриту TEKNOFAY 200. 
Якщо клей прилипає до пальців ,приклеювання можна продовжувати. Якщо пальці чисті, 
це означає, що час нанесення клею минув. 

Умови зберігання: Матеріал потрібно зберігати у закритій оригінальній упаковці,  при 
температурі від 5 °C – до 23 °C та подалі від прямих сонячних променів, у прохолодному 
та сухому середовищі, захищеному від замерзання. 

Упаковка: 5 кг. пластикове відро. 
ОБМЕЖЕННЯ І 
ОСОБЛИВІ 
УМОВИ 

• Під час нанесення на пофарбовані поверхні слід перевірити на стійкість фарби,  
видалити набряклі частини. 

• При нанесенні плиток з низьким водо поглинанням, таких як граніт, слід віддати 
перевагу клейкому розчину Teknofay EX або Teknofay Flex. 



 

• Упаковка повинна бути щільно закрита, коли вона не використовується. 
• Руки та інструменти  слід промити великою кількістю води після нанесення. Поверхні 

слід очистити вологою ганчіркою. 
• Слід уникати прямого контакту плитки приклеєної за допомогою Teknofay 200 з водою 

протягом принаймні 10 днів. 
• При нанесенні кераміки на стару кераміку час висихання виробу може становити 1-2 

тижні, залежно від умов навколишнього середовища та розміру кераміки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Найменування показника Нормативне значення 
Колір Біла паста 

Упаковка Відро 5 кг 

Умови зберігання  
12 місяців у сухому середовищі у закритій 

оригінальній упаковці 

Сповзання ≤ 0,5 мм (EN 1308) 

Сила адгезії (через 30 хв) ≥ 0.5 N/mm² (EN 1346) 

Затирка швів 24 - 48 годин 

Витрата   1,5 - 2 кг / м2 
Час життя суміші 30 хв 
Діапазон температур застосування (+ 5 ° C) - (+ 35 ° C) 

Інформація про ефективність 
Міцність зчеплення на зсув (EN 1324)  
-початковий (через 28 днів) ≥1 Н / мм² 
-після впливу тепла ≥ 1 Н / мм² 
-після занурення у воду ≥ 0,5 Н / мм² 
-при підвищеній температурі ≥ 1 Н / мм² 
Діапазон робочих температур (після остаточного затвердіння) (-30 ° C) - (+ 80 ° C) 
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