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KME

Zalecany na balkony, tarasy i ogrzewanie podłogowe. 
Do klejenia płytek wielkoformatowych.

Wysokoodkształcalny 
klej do płytek

KMB

Zalecany do klejenia marmuru.

Elastyczny, biały 
klej do płytek

KMG

Zalecany do stosowania na ogrzewanie podłogowe.
Do klejenia płytek gresowych.

Wysokoelastyczny
klej do płytek

KM

Zalecany do klejenia płytek ceramicznych, gresowych 
i kamiennych.

Elastyczny 
klej do płytek

KZ

Zalecany do klejenia płytek ceramicznych i kamiennych.  

Uniwersalny
klej do płytek



  Kleje do glazury  SKAŁA

  ”Płytka na płytkę” tylko ze  SKAŁA RENOVASTIK

  Zestawienie cech fizycznych klejów

przyczepność

spływ

czas otwarty pracy

 

 

kolor

SKAŁA KME SKAŁA KMB SKAŁA KMG SKAŁA KM SKAŁA KZ

szary biały szary szary szary

Płytki ceramiczne można obecnie układać na 
niemal wszystkich starych podłożach, bez 
konieczności usuwania istniejących płytek, uciążli-
wego usuwania gruzu oraz drapania starych 
ścian. Metoda klejenia płytek na istniejącej 
okładzinie ceramicznej jest coraz bardziej rozpo-
wszechniana i polecana przez fachowców.

Jeżeli podłoże nie ma śladów zabrudzeń można 
je zabezpieczyć preparatem gruntującym SKAŁA 
RENOVASTIK, którego właściwości zagwarantują 
lepsze spojenie kleju z podłożem. 

Zastosowanie gruntu SKAŁA RENOVASTIK wraz 
z klejami SKAŁA KME lub SKAŁA KMG daje 
pewność mocnego połączenia na najtrudniejszych 
podłożach.

SKAŁA produkuje kleje do płytek przeznaczone 
zarówno dla odbiorców przemysłowych, profe-
sjonalnych glazurników jak i amatorów. Lata 
produkcji, najnowsze technologie i doświadczenie 
pozwala nam na tworzenie najwyższej jakości 
produktów.

Kleje do ceramiki SKAŁA przeznaczone są do 
klejenia ściennych i podłogowych płytek (gresu 
oraz płytek ceramicznych, terakoty, płytek elewa-
cyjnych i klinkierowych). Optymalnie dobrane 
kleje do konkretnych płytek gwarantują wysoką 
trwałość.

Wszystkie nasze kleje są mrozoodporne i wodo-
odporne co sprawia, że mogą być użyte wewnątrz 
jak i na zewnatrz budynków.

- wysoka - średnia - brak

odkształcalność
/ elastyczność

ogrzewanie
podłogowe



  SKAŁA

SKAŁA istnieje na rynku budowlanym od 1997 roku i jest synonimem wysokiego 
standardu rozwiązań i jakości produkowanych materiałów budowlanych.
W swojej ofercie posiada nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania
i produkty chemii budowlanej jak systemy ociepleń budynków, systemy renowacji 
i napraw istniejących, ocieplonych budynków, kleje i zaprawy budowlane, farby
do wnętrz i na elewację.

SKAŁA jest firmą z polskim kapitałem, która aktywnie współpracuje 
z wieloma partnerami w kraju i zagranicą przez co uzyskuje w ramach 
współpracy i wymiany rozwiązań dostęp do najlepszych aktualnie 
surowców i technologii. 

SKAŁA TYCHY
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Towarowa 23  |  43-100 Tychy
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Firma dokłada wszelkich starań, aby materiały budowlane były najwyższej jakości 
i spełniały nawet najbardziej wygórowane wymagania indywidualnych Klientów, 
inwestorów i wykonawców. Materiały produkowane zgodnie z polskimi i euro-
pejskimi normami materiały podlegają stałej kontroli jakości. Wybierając materiały 
marki SKAŁA Klienci mają pewność zastosowania najwyższej jakości artykułów 
i technologii. 

Certyfikowany wykonawca SKAŁA


