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Pierwsz  przewag  jest konsystencja 
klejów – przypominaj ca el masa nie 
tylko daje si  idealnie rozprowadza

i wbudowywa  w pod o e, ale tak e pomaga 
je wyrówna . Kleje SUPERFLEX Gel i FLEX 
Gel maj  zakres grubo ci warstwy od 2 do 
15 mm, oferuj c mo liwo  uk adania p ytek 
zarówno w cienkich warstwach, jak i grubo-
warstwowo, je li wymaga tego powierzch-
nia lub ci ar i wymiar p yt.

Drugi atut to zastosowanie w ókien, daj -
cych efekt rozproszonego zbrojenia. Dzi ki 
nim klej lepiej przenosi napr enia pracu-
j cego pod o a – cecha ta jest szczególnie 
wa na w przypadku du ych powierzchni 
oraz mniej stabilnych pod o y. Na przyk ad 
tarasy i balkony s  szczególnie nara one na 
„pracowanie” p ytek wzgl dem pod o a, je-
li s  mocno nas onecznione, dlatego warto 

zwróci  uwag , eby klej pod nimi by  od-
powiednio wytrzyma y. 

Kleje FLEX Gel i SUPERFLEX Gel po-
zwalaj  tak e na du  swobod  w zakre-
sie dodawanej ilo ci wody zarobowej – od 
6,25 do 8,5 litra, co u atwia uzyskanie po-

danej i optymalnej konsystencji kleju. 
Przy mniejszej ilo ci, konsystencja kleju 
pozwoli na przyklejenie bez sp ywu nawet 
du ych i ci kich p yt, natomiast maksy-
malna ilo  wody skutkowa  b dzie pó -
p ynn  konsystencj , dzi ki której po o o-
ne na pod odze p ytki b d  pokryte klejem 
w 100%. Dzi ki podwy szonej kumulacji 
wody w zaprawie, elowe kleje z w ókna-
mi TYTAN mog  by  stosowane w tempe-
raturach od +5 do +35 stopni, podczas gdy 
standardowe produkty tego typu mo na sto-
sowa  przy maksymalnie +25 stopniach.

Dwa nowe kleje, dzi ki swojej unikalnej 
na rynku technologii, znakomicie uzupe -
niaj  bogat  ofert  klejów do p ytek mar-
ki Tytan. Wraz z ich premier  od wie eniu 

poddana zosta a ca a linia – ulepszona re-
ceptura i nowe opakowania zapewniaj  naj-
wy szy standard i komfort pracy dla wyko-
nawców. 

Ostatnie lata przynios y dwie 
nowoczesne technologie, 
które u atwiaj  prac  glazur-
nikom. Na rynku pojawi y si
bowiem kleje elowe oraz 
kleje wzmocnione w ókna-
mi, oferuj c szersz  gam
mo liwo ci i zalet. Selena SA 
postanowi a jednak i  o krok 
dalej. SUPERFLEX Gel i FLEX 
Gel to dwie nowo ci z linii 
Tytan, które jako pierwsze na 
rynku cz  si  w ókien i ela-
styczno elu, tworz c wy-
j tkow  jako  produktu.
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Kleje elowe z w óknami 
– unikalna technologia dla glazurników
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