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ZASTOSOWANIE
Zaprawa klejowa do bloczków SKAŁA KG zalecana jest do cienkowarstwowego murowania ścian konstrukcyjnych i działowych
z betonu komórkowego, bloczków silikatowych i cegły silikatowej. Umożliwia murowanie na tzw. „cienką spoinę” (2 mm-5 mm) 
ograniczając przy tym straty ciepła oraz poprawiając jednorodność elementu wznoszonego. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. SKAŁA KG nadaje się również do wyrównywania powierzchni oraz szpachlowania (do grubości 0,5 mm). 

TECHNOLOGIA WYKONANIA
Przygotowanie podłoża:
Zaprawę klejową do bloczków SKAŁA KG stosuje się na czyste i suche powierzchnie z betonu komórkowego, bloczków silikatowych 
i cegły silikatowej. Bloczki i cegły powinny charakteryzować się wysoką jakością wykonania.  Odchyłki wymiarów bloczków z betonu 
komórkowego łączonych na cienkie spoiny nie powinny przekraczać: na grubości i wysokości ±2 mm, na długości ±3 mm. 
Przygotowanie mieszanki: 
Zawartość opakowania wsypać do pojemnika z 6,0 - 6,5 litra wody.  Mieszać mechanicznie (wiertarką) lub ręcznie, aż do uzyskania 
jednorodnej masy, następnie pozostawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Zaprawa zachowuje swoje właściwości przez ok. 4 godz.
Sposób użycia: 
Przygotowaną zaprawę rozprowadzić równomiernie na powierzchni bloczków przy pomocy packi zębatej lub specjalnego narzędzia 
do rozkładania zaprawy. Elementy murowane układać bezpośrednio na świeżej zaprawie, następnie odpowiednio zlicować i 
wypoziomować. Grubość spoiny wykonanej z zaprawy SKAŁA KG powinna wynosić około 2 mm, maksymalnie 5 mm.  Wielkość 
powierzchni na którą nakładana będzie zaprawa  powinna być dostosowana do możliwości ułożenia bloczków, tak aby nie został 
przekroczony czas otwarty schnięcia zaprawy. Należy zwracać uwagę, czy na naniesionej warstwie nie wytworzyła się warstwa tzw. 
naskórka i czy zaprawa jest nadal świeża. W przypadku wytworzenia się naskórka zaprawę należy usunąć i nanieść nową. Nie należy 
używać uszkodzonych bloczków z betonu komórkowego, a następnie uzupełniać ubytków zaprawą. Prace należy wykonywać w 
suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od  +5°C do 25°C. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub 
wolniejsze twardnienie materiału. W czasie prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt szybkim wysychaniem. 

ZUŻYCIE
grubość ściany  zużycie na 1m ściany 
24 cm     ok. 6,3 kg 
30 cm     ok. 7,9 kg 
36 cm     ok. 9,5 kg 
42 cm     ok. 11 kg

Dokładne zużycie określić za pomocą próby.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY
Bezpośrednio po zakończeniu prac, przeczyścić przewody przy użyciu gumowej kulki, maszyny i narzędzia przemyć czystą wodą. 

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu w oryginalnie zamknię-
tym opakowaniu. Worki na budowie układać na paletach i zabezpieczać przed deszczem i wilgocią kondensacyjną. 

DANE TECHNICZNE
Wyrób spełnia wymagania normy: PN-EN 998-2:2016 Wymagania dotyczące zapraw do murów. 
Wytrzymałość na ściskanie       Kat. M10 ( ≥ 10 N/mm2)
Wytrzymałość spoiny – początkowa wytrzymałość na ścinanie zapraw murarskich  ≥ 0,3 [N/mm2] (wartość tabelaryczna) 
Wytrzymałość spoiny – wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu   NPD
Zawartość chlorków        ≤0,1 [%]
Reakcja na ogień        Klasa A1
Absorpcja wody        ≤ 0,2  [kg/m2·min0,5]
Współczynnik przepuszczalność pary wodnej     Μ 5/20 (wartość tabelaryczna) 
Współczynnik przewodzenia ciepła      0,45 [W/m·K] dla P=50% 
         0,49 [W/m·K] dla P=90%
Trwałość: mrozoodporność – ubytek masy     ≤ 3 [%]
Trwałość: mrozoodporność – spadek wytrzymałości na zginanie   ≤ 40 [%]
Gęstość stwardniałej zaprawy        ok. 1400 [kg/m3]
Frakcja kruszyw        ≤ 0,5 [mm]
Uwalnianie substancji niebezpiecznych      Patrz Karta charakterystyki (udostęp
         niona na stronie internetowej 
         www.skala.com.pl)
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SKAŁA KG Zaprawa klejowa do bloczków

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji 
technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.
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