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WWŁŁAAŚŚCCIIWWOOŚŚCCII  

 Elastyczna, 

 Mrozo- i wodoodporna, 

 Zapobiega przebarwieniom marmuru, 

 Stabilna na powierzchniach pionowych, 

 Do stosowania na podłożach ogrzewanych, 
 Do wewnątrz i na zewnątrz – na tarasy i balkony. 

OOPPIISS  WWYYRROOBBUU  

ZAPRAWA KLEJĄCA COVER® KK 320 jest przygotowaną fabrycznie suchą mieszanką, wysokiej jakości 
białego cementu, białych wypełniaczy oraz środków modyfikujących zapewniających dobrą 
przyczepność, elastyczność oraz łatwość aplikacji. 

ZZAASSTTOOSSOOWWAANNIIEE  

ZAPRAWA KLEJĄCA COVER® KK 320 przeznaczona jest do przyklejania wielkogabarytowych płyt  
z marmuru, granitu, piaskowca i innych kamieni naturalnych na podłożach poziomych  
oraz pionowych podlegającym podwyższonym obciążeniom statycznym i termicznym. Ponadto 
zaprawę klejącą stosuje się do przyklejania płytek z ceramiki, klinkieru oraz gresu.  
Może być stosowana na podłożach stabilnych wykonanych z betonu, cegły ceramicznej, silikatowej, 
betonu komórkowego, bloczków keramzytowych oraz mocnych tynkach cementowych i cementowo-
wapiennych, płytach kartonowo-gipsowych oraz na podłogach z ogrzewaniem w pomieszczeniach 
eksploatowanych zarówno jako suche, jak i wilgotne lub mokre. ZAPRAWĘ KLEJĄCĄ COVER® KK 320 
można także stosować na powierzchniach pokrytych powłokami malarskimi dobrze związanymi  
z podłożem, starymi płytkami ceramicznymi, klinkierowymi lub kamionkowymi oraz lastriko.  
Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz (w obrębie balkonów, tarasów, basenów). 

PPRRZZYYGGOOTTOOWWAANNIIEE  PPOODDŁŁOOŻŻAA  

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, pyłu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby 
obniżać przyczepność zaprawy do podłoża. Stare powłoki farb, płytki ceramiczne muszą być dobrze 
związane z podłożem w przeciwnym razie należy je usunąć. Powłoki malarskie należy zmatowić 
papierem ściernym i starannie umyć. Ubytki oraz drobne nierówności wyrównać ZAPRAWĄ KLEJOWĄ 
COVER® KK 320. Chłonne podłoża (np. beton komórkowy) zagruntować preparatem COVER® PG 102. 

MMIIEESSZZAANNIIEE  

Zaprawę miesza się z wodą w proporcji 0,20 - 0,25 l wody na 1 kg zaprawy. Całość dokładnie 
wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki i odstawić na 20 minut, po czym ponownie 
wymieszać. Tak przygotowana zaprawa gotowa jest do użycia. Niedopuszczalne jest dodawanie  
do zaprawy piasku, cementu itp. 

SSPPOOSSÓÓBB  AAPPLLIIKKAACCJJII  

ZAPRAWĘ KLEJĄCĄ COVER KK® 320 nanieść na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie 
równomiernie rozprowadzać krawędzią zębatą. Wielkość zębów pacy dobiera się w zależności od 
wielkości płytek. Nanosimy zaprawę na taką powierzchnię, na której jesteśmy w stanie ułożyć płytki  
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przed wystąpieniem naskórkowania, tj. przed upływem ok. 20 minut. Powierzchnię płytki można 
skorygować przez ok. 15 minut (w zależności od temperatury i wilgotności). 
  

MMAAGGAAZZYYNNOOWWAANNIIEE  II  TTRRAANNSSPPOORRTT  

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnych i nienaruszonych 
opakowaniach przez 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią! 
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. 
Chronić przed mrozem. 

DDAANNEE  TTEECCHHNNIICCZZNNEE  

 temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowania wyrobu: od + 5°C do + 25°C, 

 czas przydatności do użycia: około 4 h od momentu wymieszania z wodą, 

 grubość warstwy: 2-10 mm, 

 wydajność: 2 - 6 kg/m2 w zależności od wielkości płytki, grubości spoiny oraz równości 
podłoża, 

 czas otwarty klejenia:  ok. 20 minut, 

 czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: ok. 24 h (temp. 20°C), 

 spływalność płytki:  0 mm, 

 czas korygowania płytek - ok. 15 minut, 

 narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy, 

 spełnia wymagania normy PN-EN 12004 w klasie C1T. 

OOPPAAKKOOWWAANNIIEE  

Wielowarstwowy worek papierowy - 25 kg. 
Paleta: 42 opakowania, 1050 kg. 
 

BBHHPP  
Produkt zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie. Podczas prac stosować podstawowe przepisy 
BHP. Należy chronić skórę i oczy. W razie podrażnienia przemyć starannie wodą i skonsultować się  
z lekarzem. Wyrób niepalny. 
Chronić przed dziećmi! 

AATTEESSTTYY  

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego. 
 

J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą, jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent 
nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i BHP. 
J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów             
z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji 
recepturowych przez nabywców i użytkowników. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym 
fakcie odbiorców. 
J. P. COVER Sp. z o.o.  zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. 




