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Práva kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upravena prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky nad rámec zde popsaného 

použití je Vám k dispozici naše technická poradenská služba, právní závaznost však vyžaduje předchozí písemné potvrzení z naší strany. Popis 

výrobku nezbavuje uživatele povinnosti být pečlivý. V případě pochybností založte zkušební plochy. Vydáním nového Technického listu pozbývá 

původní svou platnost.                              18/01/2023 

 

CRISTALLIT®-FLEX-max               výr. č.: 205427001 

Flexibilní bílé lepidlo na přírodní kámen, do středně silného lože  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• přezkoušeno dle DIN EN 12004, označení C2 FE 

S1 

• bílé barvy 

• vysoce stabilní  

• pro tloušťku vrstvy až 30 mm 

• rychletuhnoucí 

• zamezuje průhybu těžkých dlaždic, dokonce i při 

velké tloušťce vrstvy 

• rychlejší postup prací 

 

Oblasti použití: 

• k pokládce obkladů z přírodního kamene, 

nenáchylných k zabarvení a deformacím, do 

tenkého a středně silného lepidlového lože; 

• k pokládce betonových prefabrikátů, parapetů a 

schodnic z přírodního kamene, také keramických 

obkladů a dlažby do tenkého a středně silného 

lepidlového lože; 

• vhodné pro vyhřívané i nevyhřívané podklady; 

• do interiéru i exteriéru 

  

Technické údaje: 

1složkový výrobek 

Báze: písek, cement, aditiva  

(obohaceno polymery) 

Barva: bílá 

Reakce na oheň dle 

DIN EN 13501-1 třída E 

Doba zrání po namíchání: cca 3 min. 

Množství záměsové vody: cca 6 litrů 

Teplota podkladu: +5 °C až +25 °C 

Doba zpracovatelnosti: cca 60 min. 

Pochozí: po cca 3 hod. 

Spotřeba:  

při 8mm ozubení  2,1 kg/m2  

při 10mm ozubení  2,8 kg/m2 

při 20mm ozubení  4,9 kg/m2  

při 20mm „obloučkovém“  

ozubení   6,5 kg/m2 

Teplota při zpracování: +5 °C až +25 °C 

Možnost vyspárovat: po cca 3 hod. 

Doba úplného vyschnutí/ 

plná zatížitelnost: po cca 7 dnech 

Doba lepivosti: cca 20 min. 

Dodávané balení:   20kg pytel 

Skladování: v suchu, 12 měsíců 

v originálním uzavřeném 

obalu, po otevření ihned 

spotřebujte  

Čištění nářadí: ihned po použití vodou  

 

Vhodné podklady: 

Cementové (CT) a kalciumsulfátové potěry (CA, CAF), 

potěr z litého asfaltu (AS), magnezitové potěry (MA), 

beton, suché potěrové směsi, podlahové nivelační 

stěrky, nosné konstrukce pro pokládku dlažby, separační 

vrstvy, kontaktní hydroizolační stěrky, soudržné staré 

dlažby, cementové omítky, vápenno-cementové omítky, 

sádrové omítky, lehčené omítky, sádrokarton, 

sádrovláknité desky, cementové a vláknocementové 

desky. 
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Pomůcky pro zpracování: 

• míchadlo 

• zednická lžíce 

• zubatá stěrka 

 

Příprava podkladu 

Podklad musí být nosný, suchý, rovinný, s uzavřeným 

povrchem, zbavený látek se separačním účinkem, bez 

trhlin. 

Podklad nejprve zbavte nečistot, látek zhoršujících 

přídržnost, zbytků pojiv, volných částic a povrchových 

krust. Nasákavé podklady napenetrujte ASO-

Unigrundem. Nenasákavé podklady napenetrujte ASO-

Unigrundem-S. 

K posouzení zralosti potěru k pokládce proveďte měření 

vlhkosti CM-přístrojem. Obsah vlhkosti (stanovený CM 

metodou) nesmí překročit u 

• cementového potěru na izolační nebo 

separační vrstvě 2,0 CM % 

• kalciumsulfátového potěru bez podlahového 

vytápění 0,5 CM % 

• kalciumsulfátového potěru s podlahovým 

vytápěním 0,3 CM %. 

 

Zpracování: 

Směšovací poměr: 

6 l vody : 20 kg CRISTALLITu-FLEX-max 

Nalijte předepsané nožství vody do čisté nádoby, 

přidejte práškovou složku a smíchejte na homogenní 

hmotu bez hrudek. Po krátké 3minutové době zrání 

směs ještě jednou promíchejte. Nepřipravujte větší 

množství materiálu, než stihnete spotřebovat během 

doby zracovatelnosti (cca 60 minut).  

Směšovací nádobu je třeba neustále čistit, protože 

vytvrzující lepidlo působí jako urychlovač tuhnutí. 

Nemíchejte CRISTALLIT®-FLEX-max s jinými 

cementovými lepidly. 

Nasterkujte CRISTALLIT®-FLEX-max plošně na podklad 

a stáhněte ozubenou stěrkou vhodné velikosti podle 

formátu obkladu. Obkladový materiál pokládejte během 

doby lepivosti CRISTALLITu-FLEX-max.  

 

Důležitá upozornění: 

• CRISTALLIT®-FLEX-max není vhodný k použití do 

oblastí trvale pod vodou. 

• Neošetřované plochy chraňte před působením 

CRISTALLITu-FLEX-max. 

 

 

 

 

 

• Při použití v exteriéru nejprve aplikujte vhodnou 

kontaktní hydroizolaci Schomburg. 

• Při použití v místnostech vystavených vlhkosti 

aplikujte vhodnou kontaktní hydroizolaci Schomburg. 

• Při pokládce přírodního a umělého kamene 

zohledňujte specifické vlastnosti obkladových 

materiálů (náchylnost k zabarvení, deformacím atd.) 

a dodržujte pokyny výrobce. V případě pochybností 

proveďte zkušební pokládku. 

• K pokládce obkladových prvků formátu ˃ než 50 x 

50 cm aplikujte ke zlepšení soudržnosti na zadní 

stranu obkladových prvků kontaktní škrábanou 

stěrku nebo pracujte tzv. kombinovanou metodou 

„buttering-floating“. 

• Již zatuhlé lepidlo nerozmíchávejte znovu ke 

zpracování přidáním vody nebo čerstvého lepidla, 

hrozí nebezpečí vyvinutí nedostatečné pevnosti. 

• Přímý kontakt mezi cementovým lepidlem a 

magnezitovým potěrem vede k narušení potěru 

chemickou reakcí, tzv. hořečnatému rozpínání 

(cementu). Zatížení vlhkostí z podkladu (ze zadní 

strany obkladu) se musí vyloučit příslušnými 

opatřeními. Magnezitový podklad napenetrujte 

epoxidovou pryskyřicí ASODUR®-GBM. 

• Při pokládce obkladových prvků formátu ˃ než 60 

cm x 60 cm na kalciumsulfátové potěry 

doporučujeme použít penetraci ASODUR®-GBM. 

 

Příslušné předpisy 

Projektování, zkouška podkladu a stanovení 

konkrétních podmínek na stavbě, pokládka, spárování a 

následná péče musí být v souladu s příslušnými 

normami a zavedenými stavebními pravidly a postupy 

(viz např. aktuální ZDB-záznamové listy německého 

cechu obkladačů). 

 

Zbytky produktu se likvidují dle odpadového kódu AVV 

17 01 07. 

 

Dodržujte pokyny v platném Bezpečnostním listu. 

 

GISCODE: ZP1 

 

 

 


