SYSTEMY DO UKŁADANIA PŁY TEK
CERAMIC ZNYCH I KAMIENIA

Marka codex oferuje najwyższej jakości produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia na każdym etapie prac: od mas wyrównujących podłoże, uszczelnień ,

Zaprawy klejowe

Środki gruntujące

Najwyższej jakości, ekologiczne zaprawy klejowe do wybranego rodzaju i for-

Szybkoschnące grunty poprawiające przyczepność powierzchni. W zależności od

matu okładzin z płytek. W ofercie marki codex znajdują się kleje do stosowania

zastosowania należy wybrać preparat do stosowania na chłonne lub niechłonne

wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń.

podłoże.

Uszczelnienia

Fugi

Nakładane wałkiem uszczelnienie w płynie do standardowych zastosowań wnę-

Dobre fugi nie tylko są trwałe i odporne na czynniki zewnętrzne. Ważna jest

trzarskich lub wyjątkowo odporna na mróz masa uszczelniająca do stosowania

także optyka związana z szerokością spoiny oraz jej kolorem. Klasyczna fuga

na balkonach, tarasach i w nieckach basenowych.

marki codex występuje w 28 kolorach oraz daje możliwość szerokości 1-6 mm.

informatorbudownictwa.pl

CHEMIA BUDOWLANA

/ KLEJE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

środków gruntujących po zaprawy klejowe i fugi w szerokiej palecie kolorów.
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Na ostateczny efekt prac glazurniczych składa się kilka ważnych aspektów, czyli rodzaj i sposób przygotowania podłoża, parametry kleju oraz dobór odpowiednich
płytek. Wybierajmy materiały wysokiej jakości, przestrzegajmy zasad sztuki budowlanej i zaleceń producentów. Tylko takie połączenie daje gwarancję, że okładzina
z płytek ceramicznych będzie spełniać swoje funkcje użytkowe i dekoracyjne przez wiele lat.

n codex | marka należąca do koncernu Uzin Utz AG
Uzin Polska Sp. z o.o.
ul. Jaworzyńska 287, 59-220 Legnica
tel. 76 723 91 50 , faks 76 723 91 51, www.codex-x.pl, e-mail: biuro@uzin-utz.com
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Codex CX 12. Zaprawa klejowa do gresu
Zaprawa klejowa spełniająca wymagania C1 TE. Stabilna po rozprowadzeniu, doskonale nadaje się do stosowania na ścianach. Wydłużony czas
otwarty. Mrozoodporna nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Bardzo niskoemisyjna.

Codex CX 14. Elastyczna zaprawa klejowa
Stabilna zaprawa klejowa spełniająca wymagania C2 TE. Do przyklejania dużych elementów jak np. płyty betonowe i duże formaty płytek
ceramicznych. Wydłużony czas na ułożenie płytek. Bardzo niskoemisyjna.

Codex Brillant XL. Fuga szeroka od 3 do 20 mm
CG2 A wg DIN EN 13888. Uniwersalne zastosowanie. Do gresu, granitogresu, płytek ceramicznych, kamienia (niewrażliwego na przebarwienia).
Odporny na wodę i mróz. Bardzo niskoemisyjny.

Codex Brillant Color Xtra. Fuga kolorowa
Do szerokości spoin od 1 do 6 mm. Paleta 28 kolorów. Efekt perlenia wody. Wysoka trwałość koloru, długotrwała piękna optyka. Niskie zużycie, wysoka wydajność.
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GALERIA PRODUKTÓW

Codex AX 10 (HS 600). Uszczelnienie w płynie
Uszczelnienie zespolone pod płytki ceramiczne. Nakładanie wałkiem, szpachlą lub pędzlem. Bezpieczeństwo stosowania − dwie warstwy,
dwie wersje kolorystyczne. Bardzo niskoemisyjny.

informatorbudownictwa.pl

Codex FG 300 (Fliesengrund). Preparat gruntujący
Uniwersalne zastosowanie, przeznaczony na chłonne podłoża. Szybkoschnący. Poprawiający przyczepność. Wodorozcieńczalny. Wzmacniający podłoże.
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