
VKW 128 SUPER FL EX C2TE S1 
CONFORM 

 

EN 12004 
 

ADEZIV SUPER FLEXIBIL PENT RU PLĂCI  & EN 12002 
 

 

 
DESCRIERE 
 
VKW 128 este un adeziv pentru plăci absorbante şi non-

absorbante, cu flexibilitate mare, pe bază de ciment, cu polimeri 

modificaţi, pentru utilizare pe suprafeţe atât orizontale, cât şi 

verticale. Acesta conţine ciment, nisip cuarţos, umpluturi de var şi 

aditivi de îmbunătăţire. Prezinta o aderenţă 

 
foarte bună pe toate substraturile şi o rezistenţă ridicată 
împotriva condiţiilor meteorologice (ploaie- temperaturi ridicate 
-îngheţ). Are timp extins de lucru (până la 30 min.), sporind 
astfel productivitatea. Acesta este clasificat ca un tip de adeziv 
C2TE conform EN 12004 şi S1 conform EN 12002 pentru 
aplicaţii interioare şi exterioare. 

 
GAMA DE APLICARE 
 
Recomandat în special pentru lipirea plăcilor absorbante sau 

non-absorbante, pe faţadele externe ale clădirilor, pre cum 

şi pe substraturi care necesită toleranţă ridicată la lipire,, 

elasticitate şi rezistenţă la variaţiile climatice. Calităţil e sale 

tixotropice permit echipei să înceapă fixarea plăcilor p e 

adeziv de sus în jos. Este adecvat pentru lipirea:  
• plăcilor ceramice mici sau mari de toate tipurile   
• plăcilor subţiri de piatră sau marmură   
• dalelor de granit natural sau artificial   
• gresiei Cotto   
• plăcilor de clincher   
• plăcilor porţelanate   
• inserţiilor de sticlă   
• inserţiilor de elemente decorative   
• blocurilor de sticlă  
 
Pe substraturi obişnuite, cum ar fi:  
• beton   
• beton uşor   
• BCA   
• pardosele auto-nivelante  

 
 
 
• şapelor de ciment   
• mozaicurilor  

 
Pe substraturi dificile supuse dilatării termice şi 
traficului intens, precum şi în zonele cu umiditate 
constantă, cum ar fi:  
• pardosele încălzite   
• gresie lipită anterior   
• piscine   
• băi   
• duşuri   
• showroom-uri auto   
• mall-uri   
• zone de utilităţi   
• plăci de stratificare la exterior   
• rezervoare de apă   
• terase   
• acoperişuri plane   
• plăci de gips, după grunduire cu grund acrilic   
• suprafeţe din lemn   
• suprafeţe metalice  

 
 
 
AVANTAJE - CARACTERISTICI 
 
• Produs cu nisip cuarţos  
 
• Elasticitate mare de tip S1, conform 
standardului european EN 12002   
• Aderenţă puternică pe substraturi   
• Adecvat pentru încălzire prin pardoseală şi piscine   
• Adecvat pentru suprafeţe din lemn şi metal   
• Aderenţă puternică pe suprafeţe verticale  

 
 
 

 
• Rezistenţă la condiţii meteo dificile   
• Lucrabilitate excelentă   
• Toleranţă ridicată – Aplicare rapidă   
• Rezistenţă la umiditate şi îngheţ  
 
• Certificat ca tip CE al standardului european 
EN 12004  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Suport tehnic: 0751 0751 02 www . thra ko n . g r 



 
 
 
 
 
PREGĂTIREA SUBSTRATULUI 
 
Substratul pe care se fixează plăcile trebuie să fie plan, 

fără elemente străine precum: reziduuri de tencuială, 

vopsele, uleiuri, etc. 
 

 
APLICARE 
 
Într-un recipient curat adăugaţi 8,5-9,0 l de apă curat 

ă şi goliţi treptat conţinutul unui sac de 25 de kg de 

produs VKW 128, amestecând continuu cu un mixer 

electric în scopul de a dobândi o masă omogenă. Se 

lasă amestecul să se matureze timp de 5 minute şi se 

amestecă din nou. Amestecul este gata pentru a fi 

folosit în următoarele 4 ore. Ulterior pregătirii 

amestecului, nu adăugaţi mai multă apă pentru a 

corecta lucrabilitatea materialului. Acest lucru duce la 

reducerea toleranţei şi la creşterea contracţiei sale. 

Aplicaţi adezivul pe suprafaţă şi apoi întindeţi cu o 

spatulă dinţată specială. În timp de 30 de minute de l 

a stratificarea adezivului, aplicaţi gresia 

 
 
 
 
 
 
 
Acesta trebuie să fie stabil şi liber de forţele de 

contracţie, denaturare şi, în momentul aplicării 

produsului, nu trebuie să fie supus la vibraţii. 
 
 
 
 

 
în locaţia respectivă şi aplicati presiuni ferme cu scopul de a 
asigura un contact complet. Aplicarea plăcilor pe perete 
poate fi efectuată începând cu partea de sus, fără riscul de 
aluncare. Adezivul în exces trebuie curăţat înainte de 

uscare. Pe suprafeţe mai mari de 25 de m
2
 este necesar să 

se instaleze rosturi de dilatare. În zonele de contact a 
pardoselelor cu pereţii, se recomandă utilizarea de paste 
siliconice. În timpul aplicării şi în următoarele 24 de ore, 
temperatura ambiantă şi a substratului trebuie să fie între +5 
grade C şi +35 grade C. Adezivul se curăţă cu apă, în timp 
ce este încă umed. Când se întăreşte, acesta este eliminat 
mecanic. 

 
CHITUIRE 
 
Chituirea şi trecerea peste sunt permise după 24 de ore. 

Pentru chituire se utilizează chiturile Thrakon FMF 15 0 

sau FMF160 LUX 

 
 
 
(pe bază de ciment) sau, dacă este necesar, Thrakon 

FMF 155, chituri epoxidice. 

 
CONSUM 
 
Consumul lui VKW 128 este de aproximativ Dimensiunea  

Spatula  

Consum  

  
 

plăcii  

mm  

kg / m  

2,0-4,0 kg / m
2

. Depinde de tipul plăcii. 
  

 

mică  6  2,4  

    

 medie  8  3,3 
 

 mare  10  4,0 
 

 
ÎMBUNĂTĂŢIRE 
 
Dacă în timpul pregătirii amestecului se adaugă 1-2 kg 

aditiv pentru mortare VLX 186 la un sac de 25 de kg şi 

cantitatea de apă necesară, se produce o îmbunătăţir e 

a caracteristicilor produsului care trebuie să corespund ă 

clasei S2 a EN 12002. 

 
 
 
În urma modificării, adezivul este adecvat pentru 

aderarea gresiei pe substraturi non-absorbante şi zone 

deschise, supuse la variaţii de temperatură, vibraţii 

intense şi contracţii-dilataţii.

 
 
Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta broşură şi care se referă la utilizarea şi aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how- ul 
şi experienţa companiei în ceea ce priveşte produsele şi sunt furniizate cu bună-credintă, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate şi aplicate în 
conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilitătii, din partea noastră, de a inspecta direct condiţiile reale la şantier, precum şi procedurile de 
aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanţie cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio 
responsabilitate legală pe baza informaţiilor menţionate în prezennta fişă tehnică sau orice alte recomandari şi instrucţiuni  scrise, orale, sau altfel prevăzute. 
Utilizatorii produselor sunt sfătuiţi să efectueze o testare pe o suprafaţă limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon îsi rezervă dreptul 
de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabila. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus şi în 
conformitate cu eventualele condiţii comerciale ale companiei. Informaţiile din prezenta broşură anulează orice versiune anterioară.



VKW 128 SUPER FL EX  
ADEZIV SUPER FLEXIBIL PENTRU PL ĂCI 

 
 
AMBALARE-DEPOZITARE 
 
Produsul este ambalat în saci de 25 kg cu 
supapă şi este stocat pe paleţi de lemn în mediu 

 

C2TE S1 CONFORM EN 12004 
& EN 12002 

 

 
uscat la temperatura de peste 0 grade C timp de 12 
luni de la data de producţie. 

 
NU ESTE RECOMANDAT 
 
Nu este recomandat pentru utilizarea pe:  
• Substraturi din ipsos fără amorsare prealabilă   
• Pardosele supuse la distorsiuni deosebit de 

intense  

 

 
şi vibraţii, cum ar fi fier şi lemn, atunci când sunt 

situate în zonele exterioare. În aceste cazuri este 

necesară utilizarea adezivilor speciali Thrakon. 

 
PRECAUŢII 
 
VKW 128 conţine ciment, care reacţionează cu apa, 

producând o soluţie alcalină. Din acest motiv protejaţi ochii şi 

pielea. În caz de contact, spălaţi cu multă apă. În caz de 

contact cu ochii se va consulta imediat medicul. Citiţi 

 
 
 
informaţiile de pe etichetă şi fişa tehnică a produsului înainte de 

utilizare. Folosiţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată şi mănuşi. 

Fişa de siguranţă a produsului este valabilă la cerere. 

 
 
TIP C2TΕ S1 AL STANDARDULUI EUR OPEAN EN 12004 ŞI ΕΝ 12002 
 
CARACTERISTICI TEHNICE UNITĂŢI STANDARD VALOARE 
Forma    pudră uscată 

     

Culoare    alb / gri 
     

Grosimea aplicării (mm)   10 
     

Rezistenţa la temperatură ( C)   -30 la +90 
Granulometria maximă (mm)   0,5 

     

Timp de punere în operă (h)  EN 1015 - 9 5 
     

Timp de corecţie (min)  EN 1015 - 9 ≥30 

Timp deschis (30 min.) (N / mm
2

) EN 1346 ≥0,5 
Aderenţa iniţială la tracţiune (N / mm ) EN 1348 ≥1 
Rezistenţa adeziunii după imersia în apă (N / mm

2
) EN 1348 ≥1 

Rezistenţa adeziunii după expunerea la căldură (N /mm )  EN 1348 ≥1 
Rezistenţa la tracţiune după cicluri îngheţ-dezgheţ (N / mm ) EN 1348 ≥1 
Deformaţii laterale (mm)  EN 12002 2,5≤S<5 

     

Alunecare (mm)  EN 1308 ≤0,5 
     

Trecere (h)   24 
     

Puterea de dezvoltare (zile)   14 
     

Chituirea rosturilor pe pereţi (h)   12 
     

Chituirea rosturilor pe podele (h)   24 
     

Consum (Kg / m )  2 - 4 
Cererea de apă (ml apă /100g   

 de mortar uscat)  32 - 36 

 
Notă: Măsurătorile au fost luate în mediu de laborator su b o temperatură de +23

0
C, umiditate relativă de 50% şi fără ventilaţie. Este posibil ca 

ele să varieze în funcţie de condiţiile predominante de şanti er, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilaţia, absorbţia substratului. 
 

 

 

 

 

 

 

• Suport tehnic: 0751 0751 02 ww w . thra ko n . g r 
 


