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SYSTEMY GLAZURNICZE 
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Knauf oferuje szeroką gamę produktów przeznaczo-

nych do montażu płytek ceramicznych. Przy użyciu 

systemów glazurniczych Knauf można montować 

płytki o dowolnym formacie, bez względu na rodzaj 

podłoża, czy warunki atmosferyczne. W bogatym 

asortymencie firmy Knauf można znaleźć produkty 

niezbędne na każdym etapie prac glazurniczych: 

począwszy od przygotowania podłoża, poprzez 

uszczelnienie i zabezpieczenie, układanie płytek, 

spoinowanie, na czyszczeniu i pielęgnacji skoń-

czywszy. Produkty Knauf to gwarancja estetycznego 

i trwałego położenia glazury. Wszystkie produkty 

Knauf są bezpieczne dla zdrowia i środowiska, zgod-

ne z najwyższymi europejskimi standardami jakości.

Zalety systemów glazurniczych Knauf

l wysokiej jakości produkty, bezpieczne dla zdrowia 

i środowiska

l gwarancja odpowiedniego dopasowania produk-

tów

l zwiększona trwałość okładzin ceramicznych 

l szeroka gama rozwiązań do każdego typu inwe-

stycji

l szybka realizacja wykonywania prac

 

Zabezpieczenie przed wilgocią

Przenikająca do podłoża wilgoć może powodować 

poważne uszkodzenia, takie jak: niszczenie podłoża, 

powstawanie rys, zagrzybień i wykwitów. Wilgoć 

z łazienek, pralni, kuchni może przenikać również 

do sąsiednich pomieszczeń. Konsekwencją braku 

zabezpieczenia przed wilgocią może być koniecz-

ność wykonania kosztownych napraw albo przepro-

wadzenia remontu od nowa. W pomieszczeniach 

o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki, 

kuchnie pralnie, do wykonania hydroizolacji stosuje 

się kompleksowe rozwiązania w postaci gotowego 

preparatu, tzw. folii w płynie. Preparat ten wraz 

z taśmami i kołnierzami uszczelniającymi stanowią 

doskonałą ochronę przed wilgocią oraz niebędącą 

pod ciśnieniem wodą. 

Kleje do glazury

Przy wyborze odpowiedniego kleju należy kierować 

się kilkoma ważnymi kryteriami: gatunek, format 

okładziny, miejsce i sposób montażu, oraz warunki 

w jakich będzie okładzina użytkowana. W bogatej 

ofercie produktów do montażu płytek ceramicznych 

Knauf znajdują się zarówno kleje do standardowych, 

jak i tych mniej popularnych zastosowań. Każdy 

system glazurniczy został opracowany w oparciu 

o wszystkie najważniejsze kryteria. 

System glazurniczy do zewnętrzny na balkon 

i taras 

System glazurniczy Knauf przeznaczony do zastoso-

wania zewnętrznego, np. na balkony i tarasy, składa 

się z czterech produktów odpornych na zmienne 

warunki atmosferyczne. 

l Knauf Hydroflex – do wykonania hydroizolacji 

podpłytkowej 

l Kleje rozpływowe o podwyższonych parametrach 

przyczepności klasy C2: Knauf K3 Podłoga/Format, 

Knauf K4 Elastyczny Plus

l Knauf Elastic Plus – fuga elastyczna

l Silikon sanitarny

System na ogrzewanie podłogowe i ścienne 

Specyfika występującej różnicy temperatur oraz 

naprężenia wymuszają zastosowanie produktów 

o odpowiednich właściwościach i parametrach 

technicznych. Knauf w swojej ofercie posiada prze-

znaczony do ogrzewania podłogowego system 

glazurniczy, w skład którego wchodzą: środek grun-

tujący Knauf Tiefengrund, odkształcalny klej do pły-

tek Knauf K4 Elastyczny Plus, fuga elastyczna Knauf 

Elastic Plus oraz silikon sanitarny. 
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KNAUF K2 eXtra GRES/KLINKIER C2TE. Elastyczna zaprawa klejowa o wysokim 
stopniu przyczepności do klejenia płytek z gresu i klinkieru. Idealny do montażu płyt 
o małym, średnim i dużym formacie. Produkt jest wodo- i mrozoodporny, może być 
stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Wydłużony czas 
otwarty umożliwia korygowanie równości płytek nawet na większej powierzchni. 

KNAUF K3 PODŁOGA/FORMAT C2E. Cementowa, grubowarstwowa, rozpływowa 
i elastyczna zaprawa klejowa przeznaczona do klejenia płytek dużego formatu na 
mocno obciążonych podłożach, np. w garażach lub ciągach komunikacyjnych. Klej 
redukuje puste przestrzenie pomiędzy płytką a podłożem, co wpływa na trwałość 
okładziny oraz jej odporność na uszkodzenia mechaniczne. Klej Knauf K3 posiada 
podwyższone parametry przyczepności, określone klasą C2. 

KNAUF K4 ELASTYCZNY PLUS C2TES1. Cienkowarstwowy, cementowy klej do mo-
cowania okładzin małego, średniego, dużego formatu oraz odpornych na przebarwie-
nia płytek kamiennych i betonowych na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Zalecany do stosowania na trudnych podłożach (płyta OSB, lastryko), oraz 
do klejenia „płytka na płytkę”. Doskonale sprawdzi się na balkony, tarasy, elewacje, 
podłoża z ogrzewaniem podłogowym i ściennym, powłoki uszczelniające. 

KNAUF K5 eXtra MARMUR/KAMIEŃ C2TE. Cienkowarstwowy, elastyczny, klej na 
bazie białego cementu do mocowania okładzin małego, średniego i dużego formatu, 
parapetów, nieodpornych na przebarwienia płytek z marmuru, kamienia, mozaiki 
itp. na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Może być stosowa-
ny na balkonach i tarasach, podłożach z ogrzewaniem podłogowym i ściennym, 
powłokach uszczelniających. 

Produkty do hydroizolacji: folia w płynie KNAUF HYDRO FLEX i Knauf taśmy, 
narożniki i mankiety uszczelniające. Knauf Hydro Flex to wysokoplastyczna 
płynna masa do wykonywania hydroizolacji w łazience lub kuchni. Folia tworzy 
wodoszczelną powłokę, która stanowi barierę dla wilgoci i zapobiega jej wnikaniu 
do podłoża. Do uszczelnienia krawędzi ścian, podłóg, narożników oraz miejsc nara-
żonych na pęknięcia służą taśmy, narożniki oraz mankiety. 

KNAUF HYDRO FLEX 1C. Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa uszczelniająca, 
służąca do tworzenia powłok nie przepuszczających wody. Stosowana jako elastycz-
ne uszczelnienie pod okładziny ceramiczne na balkonach i tarasach. Po wyschnięciu 
tworzy jednolitą i wodoszczelną powierzchnię. Umożliwia dyfuzję pary wodnej. 
Odporna na mróz i starzenie. 

KNAUF HYDRO FLEX 2C. Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniającą. Polecana do 
wykonywania hydroizolacji pod okładziny ceramiczne na balkonach, tarasach, jak 
i również w pomieszczeniach wilgotnych. Jako uszczelnienie budowlane zewnętrz-
nych ścian piwnic i murów przed wysokim ciśnieniem wody. Zaprawa stosowana jest 
także do uszczelnienia basenów oraz zewnętrznych ścian piwnic. 

System poziomowania płytek KNAUF KLS. Innowacyjny system poziomowania 
płytek wielkoformatowych. Prosty w użyciu. Gwarantuje idealne wypoziomowanie. 
W skład systemu wchodzą: szczypce montażowe, klipsy montażowe, dystansowe, 
kliny montażowe, wyrównujące. Warto dodać, że szczypce i kliny montażowe są 
wielokrotnego użytku. 

Produkty do spoinowania: fuga KNAUF ELASTIC PLUS oraz KNAUF SILIKON 
SANITARNY. Fuga cementowa Knauf Elastic Plus − do spoinowania słabo chłonnych 
lub niechłonnych płytek ceramicznch wewnątrz i na zewnątrz. Knauf Silikon Sani-
tarny − do spoinowania płytek ceramicznych w narożach ścian, na styku ścian 
z podłogą oraz przy urządzeniach sanitarnych. Tworzy szczelne i odporne na korozję 
biologiczną połączenia w miejscach potencjalnych pęknięć spoin. Paleta 24 kolorów. 


