
Tiszta és könnyű alkal-
mazás a csempézéshez

•Felhasználásra kész burkolatragasztó
•Ideális konyhai és fürdőszobai falburkoláshoz
•Csúszásmentes a falon történő egyszerű alkalmazhatóságért
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Ez egy felhasználásra kész, diszperziós, polimer alapú ragasztó. 
Csak nyissa ki a vödröt és már dolgozhat is a keverés során keletkező 
por kellemetlensége nélkül. Legnagyobb előnye a felhasználásra 
kész ragasztónak, hogy már megfelelő arányban tartalmazza az 
összetevőket. Ennek eredményeképpen, a kívánt mennyiségű víz 
adagolása sem jelent többé problémát. 

Alkalmazási terület:
•  Beltéri falburkolásra nedves helyiségekben 

(fürdőszoba, konyha, mosdó) és száraz  
területeken egyaránt

•  Plafon és falak hibáinak kiegyenlítésére
•  Kültéren nem alkalmazható

Alkalmazható:
• Kerámia-, porcelán-, mozaik- és természetes  
 kőburkolatokhoz (elszíneződésre nem hajlamos)  
 max. 40x40 cm-ig
• Hő- és hangszigetelő lapokhoz (EPS, Styrodur® , stb.)
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Osztályozás és alkalmazás

A Ceresit EASY FIX használata:
>  Használat előtt keverje fel a Ceresit Easy Fix ragasztót, hogy krémes, homogén 

konzisztenciájú legyen.
>  Maximum 8 mm-es fogazott glettvasat használjon. 
>  Vékonyágyas ragasztási módszert alkalmazzon, úgy, hogy a lapok hátoldala 

min. 65 %-ban ragasztóval borított legyen. 
>  Először a glettvas sima felületét használva vigye fel a ragasztót, hogy 

létrehozzon egy kontakt réteget, majd ezután használja a fogazott részt. 
>  Ügyeljen arra, hogy a burkolólapokat még a ragasztó bőrösödése előtt 

nyomja a ragasztóágyazatba. 
>  A felesleges friss ragasztó vízzel lemosható, a megkötött ragasztó 

festékeltávolítóval távolítható el.
>  A leragasztott burkolat fugázása 24 – 48 óra elteltével kezdhető meg  

(függ a fogadófelülettől).
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Kompatibilis aljzatok: 
•  Beton
• Könnyű beton
• Vakolt felület (PII/PIII)
• Gipszkarton  
 (min. vastagság 12,5 mm)
• Faforgácslap
•  OSB-lap

Egyszerű alkalmazáskor, a felhasználásra kész Ceresit EASY FIX 
diszperziós ragasztó egyenértékű a cementalapú 
csemperagasztókkal, ezért gyorsan tudunk kisebb felújítási 
munkákat elvégezni vele. A tiszta és gyors alkalmazhatóságának 
köszönhetően, kitűnő választás az otthoni barkácsolók számára.

A magas tapadószilárdságú diszperziós ragasztó 
hosszú távú rögzítést biztosít a legtöbb csempefajtához 
különböző aljzatokon. A csúszásmentes tulajdonság 
biztosítja a megfelelő tapadást függőleges felületeken.

A meghosszabított nyitott idő segíti a könnyű 
alkalmazhatóságot.
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