
WŁAŚCIWOŚCI
 do płytek ceramicznych, gresowych
 do wnętrz
 wodoodporny 
 gotowy do użycia
 łatwy w aplikacji
 o bezskurczowym wysychaniu 

i wiązaniu

ZASTOSOWANIE
Ceresit Easy Fix służy do mocowania płytek ceramicznych (glazura, 
terakota, gres), kamienia naturalnego (niewrażliwego na przebarwie-
nia), mozaiki np. szklanej i ceramicznej, wewnątrz pomieszczeń, na 
ścianach oraz podłogach.  Może być również stosowany do klejenia 
sztywnych płytek PCV oraz płyt izolacyjnych i akustycznych. Doskonale 
nadaje się do stosowania w pomieszczeniach narażonych na działanie 
wody takich jak kuchnie, łazienki, prysznice itp. 
Materiał jest gotowy do użycia, bardzo łatwo się aplikuje, po otwar-
ciu przechowywany w szczelnie zamkniętym wiaderku, pozwala na 
przerwanie i wznowienie prac glazurniczych w dowolnym momencie.
Właściwości kleju umożliwiają mocowanie płytek na typowych 
podłożach budowlanych takich jak: beton, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, płytach gipsowo-włóknowych i gipsowo-karto-
nowych (gr. ≥12,5 mm), płytach wiórowych, drewnopochodnych (np. 
MDF, HDF), cementowo-włóknowych. Ceresit Easy Fix znajduje rów-
nież zastosowanie w przypadku klejenia płytek ceramicznych na starą 
okładzinę „płytka na płytkę”, warunkiem jest ażeby jedna z powierzch-
ni była chłonna. Ceresit Easy Fix znajduje zastosowanie w pomieszcze-
niach, gdzie temperatura na stałe jest poniżej zera (max. do -30oC). 
Kleju nie stosować do wyrównywania podłożą oraz do stosowania na 
zewnątrz pomieszczeń.
W przypadku innych rodzajów płytek oraz innych pod-
łoży, zastosowań należy używać odpowiednich zapraw  
i klejów Ceresit.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Gotowy klej Ceresit Easy Fix może być stosowany na równe, nośne, 
zwarte i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: 
tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:
–  beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność 4%),

– tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, 
wilgotność  4%);
– płyty gipsowo-kartonowe – zagruntowane preparatem Ceresit CT 
17,
– mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie, przeszlifowane pa-
pierem ściernym, odkurzone oraz zagruntowane CT 17,
– płyty wiórowe (gr.  ≥22 mm) – przeszlifowanie mechanicznie i za-
gruntowane preparatem Ceresit CT 19 lub CN 94,
– istniejące płytki ceramiczne– oczyszczone, odtłuszczone i zagrunto-
wane preparatem Ceresit CN 94.
Podłoża nie mogą być mokre oraz narażone na trwałe zaleganie wo-
dy. Istniejące zabrudzenia, warstwy zwietrzałe i powłoki malarskie o 
niskiej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie. Podłoża nasiąkliwe 
zagruntować preparatem Ceresit CT 17 i odczekać do wyschnięcia, co 
najmniej 2 godziny. W przypadku wystąpienia nierówności i ubytków 
na ścianach stosować szpachlówkę Ceresit CT 29.
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Ceresit EASY FIX
Do mocowania płytek w suchych i mokrych 
miejscach na powierzchniach pionowych 
i poziomych

GOTOWY DO UŻYCIA KLEJ DYSPERSYJNY

01.19



WYKONANIE 
Przed użyciem klej należy przemieszać za pomocą kielni, aż do uzy-
skania jednorodnej masy. Nie należy do kleju dodawać wody. Klej 
należy nakładać pacą zębatą o odpowiednich zębach (max. 6mm) 
na przygotowaną powierzchnię. Zalecane ażeby klej nanosić gładką 
stroną pacy metalowej, a następnie przeciągnąć pacą zębatą.
Płytki należy mocować z zapewnieniem minimum 65% pokrycia 
spodniej powierzchni klejem (rekomenduje się metodę kombinowa-
ną).
Płytek nie moczyć w wodzie! Układać je na kleju i dociskać póki jesz-
cze klej lepi się do rąk. Nie układać płytek na styk! Zachować sze-
rokość spoin w zależności od wielkości płytek i warunków eksploata-
cji. Świeże zabrudzenia kleju zmywać wodą, a stwardniałe usuwać 
mechanicznie. Spoinować nie wcześniej niż po 24 godzinach fugą 
Ceresit CE 40 Aquastatic.
Dylatacje miedzy płytkami, spoiny w narożach ścian,  
w połączeniach ścian z posadzką i przy urządzeniach sanitarnych 
należy wypełnić silikonem Ceresit CS 25.

UWAGA
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze 
powietrza i podłoża od +5oC do +35oC. 
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23oC oraz wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach parametry materia-
łu mogą ulec zmianie.

ZALECENIA
W przypadku mocowania płytek z kamienia wrażliwego na prze-
barwienia należy każdorazowo wykonać bezwzględnie własne 
próby stosowania mające na celu sprawdzenie czy zaprawa nie 
przebarwia płytek. Dodatkowo podczas klejenia płytek z marmuru i 
jasnych prześwitujących płytek kamiennych – należy zawsze dodat-
kowo, nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzchnie montażo-
we płytek.
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowa-
nia. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty 
wcześniejsze.

SKŁADOWANIE
Do 24 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w su-
chych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. 
Chronić prze mrozem.

OPAKOWANIA
Plastikowe pojemniki  kg

 DANE TECHNICZNE
Baza: dyspersja akrylowa z dodatkiem polimerów

Gęstość nasypowa: ok. 1,6 kg/dm3

Kolor: kremowo - biały

Temperatura stosowania: od +5oC do +35oC

Odporność na temperaturę: od -30oC do +70oC

Maksymalny rozmiar płytek do 
przyklejenia:

40x40cm

Reakcja na ogień (wg EN 
12004: 2007 + A1:2012):

Klasa F

Przyczepność początkowa (wg 
EN 12004: 2007 + A1:2012):

≥1,0 N/mm2

Przyczepność po starzeniu ter-
micznym (wg EN 12004: 2007 
+ A1:2012): 

≥1,0 N/mm2

Wydłużony czas otwarty: 
przyczepność ≥ 0,5N/mm2 po czasie nie 
krótszym niż 30 min. (wg EN 12004: 2007 + 
A1:2012) 

Spływ (wg EN 12004: 2007 + 
A1:2012)

≤ 0,5N/mm2 

Przyczepność po zanurzeniu w 
wodzie (wg EN 12004: 2007 
+ A1:2012): 

≥0,5 N/mm2

Przyczepność w podwyż-
szonej temperaturze (wg EN 
12004: 2007 + A1:2012):

≥1,0 N/mm2

Spoinowanie: po 24 - 48 godz.

Orientacyjne zużycie:

(dotyczy równego podłoża, w zależności od 
równości podłoża i rodzaju płytek zużycie może 
ulec zmianie):

Wymiar zębów pacy 
(mm)

Zużycie  
(kg/m2)

3 2,0

4 2,7

6 3,4

 – Wyrób zgodny z normą PN-EN 12004:2008.
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19Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, wytycznych 

branżowych instytutów i stowarzyszeń, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, 
przepisów BHP, itp. Wymienione powyżej cechy i właściwości techniczne określone zostały w oparciu o praktyczne 
doświadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie właściwości oraz zastosowania materiałów wykraczające 
poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane 
odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału +23°C oraz wilgotności względnej powietrza 50%, o ile 
nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogą ulec zmianie. 

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji 
oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszego doświad-
czenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia 
robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, nato-
miast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty 
mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób.
Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych informacji lub jakiejkolwiek rekomendacji słownej 
z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastę-
puje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.


