
PROFIX
Kolory dla Twojego domu!

PKG-1
KLEJ GIPSOWY

OPIS: 
Klej Gipsowy PKG-1 Jest sucho mieszana zaprawa klejowa na bazie 
gipsu naturalnego, piasku naturalnego, piasku kwarcowego 
o uziarnieniu 0,1-0,5 mm oraz dodatków uplastyczniających 
i polepszających wyrób.

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13279-2:2006 p.4.6 

DANE TECHNICZNE:
Proporcje mieszanki ; 0,23-0,24l. /1 kg zaprawy
Prace prowadzić w temperaturze od +5do +25C
Uziarnienie 0,1-0,5 mm
Minimalna grubość tynku 7mm

2Zużycie: 14kg/m  – 10mm

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Zaprawę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią. 
Okres ważności: 6 miesięcy. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

Kategoria wytrzymałości na ściskanie CSII
Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym W2

2Wytrzymałość na ściskanie: >2,3N/mm
2Wytrzymałość na zginanie >1,0 N/mm

2Przyczepność do podłoża > 0,28 N/mm

POPRAWIA PRZYCZEPNOŚĆ PODŁOŻA
ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ KOLEJNEJ WARSTWY

DANE TECHNICZNE:
Prace prowadzić w temperaturze od +5 do +25 oC
Czas przydatności do przerobu: 45min 
Wchodzenie, spoinowanie  po ok. 24h*
Pełne obciążenie po ok. 7 dniach*

2 Przyczepność do podłoża: 0,14-1,09 N/mm

Absorpcja wody W2
Ziarno do 0,1-0,4mm
Kolor naturalnie szary
Proporcja mieszania ok. 12,5l wody na 25 kg suchej zaprawy
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PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:
Do odmierzonej w pojemniku chłodnej wody w ilości 12,5 litra należy wsypać zawartość worka /25 kg/, i dokładnie 
wymieszać  najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 
około 5 minut  należy jeszcze raz przemieszać zawartość  pojemnika i zaprawa jest już gotowa do użycia. Tak przygoto-
waną zaprawę należy wyrobić w ciągu około 45 minut. Przed rozmieszaniem kolejnej partii materiału pojemnik 
dokładnie oczyścić, ponieważ może ona skracać czas wiązania następnego zarobu.

SPOSÓB UŻYCIA:
Klejenie płyt GK należy wykonywać przy temp podłoża i otoczenia od +5° C do od +30° C, z wykorzystaniem narzędzi 
ze stali nierdzewnej. Na powierzchnie płyty nakładamy klej w formie placków o grubości 2 cm i średnicy ok 10 cm, 
w odstępach ok. 30-40 cm, oraz kilku rozciągniętych wzdłuż jej krawędzi. Płytę z nałożonym klejem przykładamy 
do ściany i lekko dociskamy, wykorzystując łaty budowlane o długości 1 lub 2 m. Należy pamiętać, że od tej chwili mamy 
maksymalnie 10 minut na wykonanie korekty położenia płyty. Kolejną płytę montujemy po co najmniej 15 minutach. 
Producent kleju zaleca stosować około 2-milimetrowe szczeliny pomiędzy płytami, pomiędzy płytą a sufitem 5 mm 
oraz pomiędzy płytą a podłogą – 10 mm. W bezpośrednim sąsiedztwie otworów okiennych, umywalek, kominów itp. 
zaprawę należy nanosić w sposób ciągły, na całą powierzchnię przyklejanej płyty. W przypadku podłoży o znacznych 
nierównościach, przekraczających ok 30¬40 mm, zaleca się wstępne zniwelowanie różnic poprzez przyklejenie pasków 
z płyty gipsowo-kartonowej o szerokości 10 cm. Paski należy kleić w pionie i poziomie, w odstępach co 60 cm. 
Po całkowitym związaniu kleju można przystąpić do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.

2Średnio zużywa się ok. 2,5–5,0 kg na 1 m , w zależności od stopnia równości podłoża i przyjętej metody klejenia.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Zaprawę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią .
Okres ważności: 6 miesięcy. Data produkcji i nr partii podane na opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: 
Zaprawa klejowa Profix PKG-1 ma zastosowanie do każdego podłoża 
mineralnego. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić czy podłoże 
jest stabilne, równe, nośne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, wapna, 
oleju, tłuszczu, wosku oraz resztek farb olejnych i emulsyjnych. W przypadku 
zastosowania na stare, kredujące I płynące podłoża o dużej nasiąkliwości należy 
zagruntować podłoże preparatem gruntującym Profix. Taki sam sposób postępowania 
należy przyjąć w przypadku murów z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych, 
słabych tynków cementowych I cementowo-wapiennych. Przed przystąpieniem 
do nakładania zaprawy należy sprawdzić również przyczepność już istniejących tynków i powłok malarskich. 
W przypadku stwierdzenia złej przyczepności do istniejącej powłoki należy ją usunąć a nierówności większe niż 20 mm 
koniecznie wyrównać. Wszystkie elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z zaprawą powinny być zabezpie-
czone antykorozyjnie.
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PRODUCENT MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWO – BUDOWLANYCH
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www.producent-profix.pl
Tel/Fax: (12) 270 00 32 

NIP: 994 182 25 17
REGON: 120926888
Czynne od poniedziałku do piątku:
od 8:00 - 17:00
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ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ: Зберігати та транспортувати розчин у щільно закритій оригінальній упаковці. Захищати від вологи. Термін придатності: 
6 місяців. Дата виробництва та номер партії на упаковці.
F.P.H.U PROFIX ВИРОБНИК ОЗДОБЛЮВАЛЬНО-БУДІВНИХ МАТЕРІАЛІВ 32-050 Скавіна вул. Пілсудського 23

ПРИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ: У ємність з 12,5 л холодної води висипати вміст мішка /25 кг/ і ретельно, бажано механічним міксером, перемішати до отримання 
однорідної консистенції. Через приблизно 5 хвилин знову перемішати, розчин готовий до використання. Підготовлений розчин потрібно використати протягом 
приблизно 45 хвилин. Перед змішуванням наступної партії матеріалу, ретельно очистити ємність, оскільки це може скоротити час схоплювання наступної партії.

ОПИС: це сухий клейовий розчин на основі натурального гіпсу, натурального піску, кварцового піску зернистістю 0,1-0,5 мм з пластифікуючими і покращуючими 
добавками.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХН:  Клейовий розчин Profix PKG-1 можна наносити на будь-яку мінеральну поверхню. Перед початком роботи переконайтеся, що поверхня є 
стійкою, рівною, тримкою, сухою, очищеною від пилу, бруду, вапна, мастила, жиру, воску та залишків олійних та емульсійних фарб. При використанні на старих, 
крейдяних поверхнях і поверхнях з високим водопоглинанням, слід обробити ґрунтовкою Profix. Так само слід вчинити у випадку стін з газобетону, керамічних блоків, 
слабких цементних і цементно-вапняних штукатурок. Перед початком нанесення розчину необхідно також перевірити адгезію вже існуючих штукатурок і 
лакофарбових покриттів. Якщо виявлено погане зчеплення з існуючим покриттям, його слід видалити, а нерівності більше 20 мм обов'язково вирівняти. Усі сталеві 
елементи, які можуть безпосередньо контактувати з розчином, повинні бути захищені від корозії.

ЯК КОРИСТУВАТИСЬ: Клеїти гіпсокартонні плити слід при температурі поверхні та навколишнього середовища від +5 С до +30 °С, із застосуванням інструментів з 
нержавіючої сталі. Клей нанести на плиту порціями товщиною 2 см і діаметром близько 10 см, з інтервалом приблизно 30-40 см і кілька розтягнутих смужок по її краях. 
Плита із нанесеним клеєм кріпиться до стіни і злегка притискається будівельними планками довжиною 1 або 2 м. Слід пам'ятати, що від того моменту є максимум 10 
хвилин для виправлення положення плити. Наступну плиту можна клеїти щонайменше через 15 хвилин. Виробник клею рекомендує залишати приблизно 2 мм зазори 
між плитами, між плитою і стелею - 5 мм, а між плитою і підлогою - 10 мм. У безпосередній близькості з віконними прорізами, умивальниками, димоходами тощо розчин 
слід наносити безперервно по всій поверхні плити. У випадку поверхонь зі значними нерівностями, що перевищують 30-40 мм, рекомендується спочатку вирівняти 
перепади, наклеївши смуги з гіпсокартону завширшки 10 см. Смужки слід приклеювати вертикально і горизонтально, через кожні 60 см. Після того, як клей повністю 
схопиться, можна приступати до затирки швів гіпсокартону. Середні витрати приблизно 2,5–5,0 кг на 1 м2 в залежності від рівності поверхні та способу наклеювання. 

VORBEREITUNG: Den Inhalt der Verpackung von 25 kg im 12,5 l kalten Wassers lösen und am besten mit mechanischem Mischer bis zum Erhalt der einheitlichen Mischung  
mischen. Nach ca. 5 Minuten soll der Mörtel erneut gemischt werden. Der fertiger Mörtel soll innerhalb von ca. 45 Minuten verwendet werden. Vor dem Vermischen der nächsten 
Mörtelmenge den Behälter genau reinigen, weil sonst die Abbindezeit kürzer wird.
VERWENDUNG: Das Verkleben von GK-Platten soll bei der Grund- und Lufttemperatur von +5o C bis +30 o C mit den Arbeitsgeräten aus rostfreiem Stahl erfolgen. Auf die GK-
Platte soll der Kleber punktuell von Dicke ca. 2 cm und Querschnitt 10 cm in Abständen je 30 - 40 cm und zusätzlich umlaufend aufgetragen werden. Die Platte mit dem 
aufgetragenem Kleber leicht an die Wand unter Anwendung von Abziehlatten von 1 bis 2 m drücken. Bitte beachten, dass die Lage der Platte nur innerhalb von max. 10 Minuten 
korrigiert werden kann. Die nächste Platte soll nach mindestens 15 Minuten montiert werden. Der Kleberhersteller empfehlt, zwischen den Platten die Abstände von ca. 2 mm, 
zwischen der Platte und der Decke von ca. 5 mm und 10 mm zwischen der Platte und dem Boden. Im Fenster-, Waschbecken-, Kaminbereich u.ä. soll der Mörtel auf die ganze 
Plattenfläche fortlaufend aufgetragen werden. Bei Untergründen, die Unebenheiten von ca. 30-40 mm aufweisen, wird empfohlen, die Oberfläche durch Verkleben von Streifen 
aus GK-Platten, Breite 10 cm zuerst zu ebnen. Die Streifen sollen in den Abständen von 60 cm vertikal und horizontal verklebt werden. Nach der Kleberabbindung können die GK-
Platten verfugt werden. Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei 2,5 bis 5,0 kg auf 1 m2 je nach Unebenheiten des Untergrundes und der angewendeten Klebemethode.   

F.P.H.U PROFIX  Hersteller von Baustoffen 32-050 Skawina  Ul. Piłsudskiego 23

LAGERUNG UND LOGISTIK:: Der Mörtel soll in dicht verschlossenen, originellen Verpackungen gelagert und befördert werden. Vor Feuchtigkeit schützen. Haltbarkeit: 6 Monate. 
Herstellungsdatum und Nummer der Partie befindet sich auf der Verpackung.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES: Der Klebemörtel Profix PKG-1 ist für jeden Mineraluntergrund bestimmt. Vor Beginn der Arbeit soll überprüft werden, ob der 
Untergrund stabil, glatt, tragbar, trocken, frei von Staub, Schmutz, Kalk, Öl, Fett, Wachs und Resten von Öl- und Dispersionsfarben ist. Bei der Verwendung auf alten, 
kreidehaltigen und schwimmenden Untergründen von hoher Wasseraufnahmefähigkeit soll die Grundierung Profix angewendet werden. Dieselbe Vorgehensweise gilt bei 
Mauern aus Porenbeton, Keramikhohlziegeln, Zementputzen und Kalkzementputzen. Vor der Herstellung der Putzschicht soll die Haftigkeit der vorhandenen Putze und 
Anstriche überprüft werden. Wenn keine ausreichende Haftigkeit der vorhandenen Schicht festgestellt wird, soll sie entfernt werden und die Unebenheiten von mehr als 20 mm 
müssen ausgeglichen werden. Alle Stahlelemente, die den direkten Kontakt mit dem Mörtel haben, sollen den Korrosionsschutz besitzen.

BESCHREIBUNG: PKG-1 ist ein trocken gemischter Klebemörtel auf der Basis von Naturgips, Natursand, Quarzsand - Körnung 0,1 - 0,5 mm und Zusätzen, die 
Produkteigenschaften verbessern.

VLASTNOSTI: je suché zmiešané lepidlo na báze prírodnej sadry, prírodného piesku, kremenného piesku, zrnitosti 0,1-0,5 mm, ako aj plastifikačných a zlepšujúcich prísad.

F.P.H.U PROFIX VÝROBCA POVRCHOVÝCH A STAVEBNÝCH MATERIÁLOV 32-050 Skawina Ul. Piłsudskiego 23

PRÍPRAVA MALTY: Do 12,5 litra studenej vody odmeranej v nádobe nasypte obsah vreca / 25 kg / a dôkladne premiešajte, najlepšie mechanickým miešadlom, až kým nevznikne 
homogénna konzistencia. Po čakaní asi 5 minút by sa mal obsah nádoby znova premiešať a malta je pripravená na použitie. Pripravená malta by mala byť miesená do 45 minút. 
Pred zmiešaním ďalšej dávky materiálu nádobu dôkladne vyčistite, pretože to môže skrátiť čas tuhnutia ďalšej dávky.

Priemerná spotreba je cca 2,5–5,0 kg na 1 m2 v závislosti od stupňa rovnosti podkladu a spôsobu lepenia.

SKLADOVANIE A DOPRAVA: Maltu skladujte a prepravujte v tesne uzavretom originálnom balení. Chráňte pred vlhkosťou. Čas použiteľnosti: 6 mesiacov. Dátum výroby a číslo 
šarže na obale.

PRÍPRAVA PODKLADU: Lepiaca malta Profix PKG-1 je použiteľná na akýkoľvek minerálny podklad. Pred začatím prác skontrolujte, či je podklad stabilný, rovný, nosný, suchý, 
zbavený prachu, nečistôt, vápna, oleja, mastnoty, vosku a zvyškov olejových a emulzných farieb. Pri použití na starých, kriedových a stekajúcich podkladoch s vysokou 
nasiakavosťou je potrebné podklad napenetrovať základným náterom Profix. Rovnaký postup je potrebné použiť pri stenách z pórobetónu, keramických tvárnic, slabých 
cementových a vápenno-cementových omietok. Pred začatím nanášania malty je potrebné skontrolovať aj priľnavosť už existujúcich omietok a náterov. Ak sa zistí zlá priľnavosť k 
existujúcemu náteru, treba ho odstrániť a prípadné nerovnosti väčšie ako 20 mm vyrovnať. Všetky oceľové prvky, ktoré môžu byť v priamom kontakte s maltou, by mali byť 
chránené proti korózii.

AKO POUŽIŤ: Lepenie dosiek GK by sa malo vykonávať pri teplote podkladu a okolia od + 5 ° C do + 30 ° C, s použitím nerezových nástrojov. Naneste lepidlo vo forme záplat s 
hrúbkou 2 cm a priemerom asi 10 cm v intervaloch asi 30-40 cm a niekoľko natiahnutých záplat pozdĺž jeho okrajov. Panel s naneseným lepidlom sa pripevní na stenu a zľahka 
pritlačí pomocou stavebných líšt dlhých 1 alebo 2 m. Nezabúdajte, že odteraz máme maximálne 10 minút na opravu polohy panelu. Ďalší plát namontujeme aspoň po 15 
minútach. Výrobca lepidla odporúča použiť medzi doskami medzery cca 2 mm, medzi doskou a stropom - 5 mm a medzi doskou a podlahou - 10 mm. V bezprostrednej blízkosti 
okenných otvorov, umývadiel, komínov atď. by mal byť malta nanášaná súvisle po celej ploche lepeného panelu. Pri podkladoch s výraznými nerovnosťami, presahujúcimi cca 30-
40 mm, sa odporúča rozdiely spočiatku vyrovnať nalepením 10 cm širokých pásov sadrokartónu. Pásy by sa mali lepiť vertikálne a horizontálne, každých 60 cm. Po úplnom 
vytvrdnutí lepidla môžete pristúpiť k škárovaniu sadrokartónových dosiek.

UA      Гіпсовий клей

CZ      SÁDROVÉ LEPIDLO 

SK      SADROVÉ LEPIDLO 

DE     GIPSKLEBER

POPIS: Je suché směsné lepidlo na bázi přírodní sádry, přírodního písku, křemičitého písku, zrnitosti 0,1-0,5 mm, plastifikačních a zlepšujících přísad.

PŘÍPRAVA MALTY: Do 12,5 litrů studené vody odměřené v nádobě nasypte obsah pytle /25 kg/ a důkladně smíchejte nejlépe mechanickým míchadlem, do momentu dosažení 
homogenní konzistence. Asi po 5 minutách čekání by měl být obsah nádoby znovu promíchán a malta je připravena k použití. Takto připravená malta by měla být spotřebována 
přibližně do 45 minut. Před namícháním další dávky materiálu nádobu důkladně vyčistěte, jelikož může zkracovat dobu vázání další dávky.

FPHU PROFIX VÝROBCE POVRCHOVÝCH A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

PŘÍPRAVA PODKLADU: Lepicí malta Profix PKG-1 je použitelná na jakýkoli minerální podklad. Před zahájením prací zkontrolujte, zda je podklad stabilní, rovný, nosný, suchý, 
zbavený prachu, nečistot, vápna, oleje, mastnoty, vosku a zbytků olejových a emulzních barev. V případě použití na staré, křídující a plynoucí podklady s vysokou nasákavostí by 
měl být podklad opatřen základním nátěrem Profix. Stejný postup by měl být použit pro stěny z pórobetonu, keramických tvárnic, slabých cementových a vápenocementových 
omítek. Před zahájením nanášení malty je také nutné zkontrolovat přilnavost již existujících omítek a nátěrů. V případě zjištění špatné přilnavosti ke stávajícímu nátěru, je nutné 
jej odstranit a případné nerovnosti větší než 20 mm vyrovnat. Všechny ocelové prvky, které mohou být v přímém kontaktu s maltou, by měly být zajištěny proti korozi.

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA: Maltu skladujte a přepravujte v těsně uzavřených, originálních obalech. Chraňte před vlhkostí. Doba použitelnosti: 6 měsíců. Datum výroby a číslo 
šarže na obalu.

ZPŮSOB POUŽITÍ: Lepení sádrokartonových desek by mělo být prováděno při teplotě podkladu a okolí od +5 °C do +30 °C s použitím nářadí z nerezové oceli. Naneste lepidlo na 
povrch desky ve formě placek o tloušťce 2 cm a průměru asi 10 cm, v rozestupech cca. 30-40 cm a několika roztažených podél jejich okrajů. Panel s naneseným lepidlem přiložte ke 
stěně a lehce přitlačí pomocí stavebních latí o délce 1 nebo 2 m. Pamatujte, že od této chvíle máte na korekci polohy desky maximálně 10 minut. Další desku namontujeme 
minimálně po 15 minutách. Výrobce lepidla doporučuje ponechat mezi deskami mezery cca 2 mm, mezi deskou a stropem - 5 mm a mezi deskou a podlahou - 10 mm. V 
bezprostřední blízkosti okenních otvorů, umyvadel, komínů atd. by měla být malta nanášena souvisle na celou plochu lepené desky. U podkladů s výraznými nerovnostmi, 
přesahujícími cca 30-40 mm, se doporučuje rozdíly zpočátku vyrovnat nalepením 10 cm širokých pásů sádrokartonu. Pásy by měly být lepeny svisle a vodorovně, každých 60 cm. 
Po úplném svázání lepidla můžete zahájit spárování sádrokartonových desek. Průměrná spotřeba je cca 2,5–5,0 kg na 1 m2 v závislosti na stupni rovnosti podkladu a způsobu 
lepení.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Роботи проводити при температурі від +5 до +25 oC
Термін придатності максимально приблизно 45 хвилин
Нанесення, затирання   приблизно через 24 години *
Повне навантаження приблизно через 7 днів *

2Зчеплення з поверхнею > 0,14-1,09 H/мм

Absorpce vody W2
Zrno do 0,1 -0,4 mm
Barva přirozeně šedá
Poměr míchání cca 12,5 l vody na 25 kg suché malty

TECHNICKÉ DÁTA:
Práce by sa mali vykonávať pri teplote +5 až +25 oC
Trvanlivosť cca 45min
Vchádzanie, ukazovanie po cca 24 hodinách *
Plne naložené po cca 7 dňoch *

2Přilnavost k podkladu:  0,14-1,09 N/mm

Absorpce vody W2
Zrno do 0,1-0,4 mm
Barva přirozeně šedá
Poměr míchání cca 12,5 l vody na 25 kg suché malty
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TECHNICKÉ DÁTA:
Práce by sa mali vykonávať pri teplote +5 až +25 oC
Trvanlivosť cca 45min
Vchádzanie, ukazovanie po cca 24 hodinách *
Plne naložené po cca 7 dňoch *

2Priľnavosť k podkladu> 0,14-1,09 N / mm

Absorpcia vody W2
Zrnitosť do 0,1-0,4 mm
Farba prirodzene šedá
Miešací pomer je cca 12,5 l vody na 25 kg suchej malty

Kategorie der Wasseraufnahme: W2
Körnung: bis 0,1-0,4mm 
Farbe: Naturgrau 
Mischung: ca. 12,5 l Wasser auf 25 kg des trockenen Mörtels
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TECHNISCHE DATEN:
Temperaturbereich: von +5o C bis +25 o C
Verarbeitungsfähig ca. max. 45 Protokoll*
Betreten, Verspachteln na ca. 24 Stunden*
Volle Belastung nach ca. 7 Tagen*

2Haftzugsfestigkeit  0,14-1,09 N/mm


