
CEKOL ZK-1
Zaprawa murarska do klinkieru

• zawiera tras
• ogranicza powstawanie wykwitów
• paroprzepuszczalna
• do wewnątrz i na zewnątrz

ZASTOSOWANIE PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CEKOL ZK-1 przeznaczona jest do murowania i
spoinowania ścian z elementów klinkierowych, tzw.
murowania pełną spoiną, wewnątrz i na
zewnątrz budynków.

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i
wolne od zatłuszczeń. Elementy przeznaczone do
murowania muszą być czyste i suche.

WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIE

CEKOL ZK-1 jest fabrycznie wytwarzaną mieszanką
cementu, odpowiednio dobranych wypełniaczy oraz
dodatków modyfikujących. Charakteryzuje się
łatwością w nakładaniu i dobrą
przyczepnością. Maksymalna grubość ziarna to 2
mm , a grubość stosowanej warstwy to od 6 do 40
mm.

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w
proporcji ok. 3 litra na 25 kg suchej zaprawy i
dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej
masy bez grudek. Cegły klinkierowe powinny być
czyste i suche. Zaprawę należy nanosić zgodnie z
zasadami murowania na tzw. pełną spoinę.
Powstałe zabrudzenia lica cegły natychmiast
usunąć. Przed związaniem zaprawy należy
spoinę wyrównać. Przygotowaną zaprawę
należy zużyć w ciągu 2 godzin. Jeżeli w tym
czasie zgęstnieje, należy ją ponownie wymieszać
nie dolewając wody. W trakcie trwania prac oraz po
ich zakończeniu mur należy chronić przed
nadmiernym nasłonecznieniem oraz opadami
deszczu przez kilka dni.
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CEKOL ZK-1 Zaprawa murarska do klinkieru

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 998-2

Proporcje mieszanki: 0,12 l wody na 1 kg suchej zaprawy

Proporcje składników cement/kruszywo (masowo): 1:5

Grubość warstwy: od 6 mm do 40 mm

Zużycie: ok 34 kg zaprawy (1 m² muru o grubości 12 cm, z
cegły o tradycyjnych wymiarach i grubości spoiny
1 cm)

Temperatura wykonywania prac: +5˚C do +25˚C

Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M15 ( ≥ 15 N/mm²)

Reakcja na ogień: A1

Absorbcja wody : ≤ 0,15 kg/m²min0,5

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,8 W/mK

Trwałość-ubytek masy po cyklach zamrażania i
rozmrażania:

≤ 3 %

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 25kg (grafitowa): EAN: 5906474655256

Opakowanie 25kg (szara): EAN: 5906474650251

Opakowanie 25kg (brązowa): EAN: 5906474654259

UWAGI
Występuje w 3 wersjach kolorystycznych: szara, brąz, grafit,
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