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KPK-d Systemowa zaprawa klejowa w systemach ociepleń z   

             okładziną ceramiczną PCB System-PS, PCB System-PW 
 

WŁAŚCIWOŚCI:   
• mineralna, cementowa 

• mrozoodporna i wodoodporna, hydrofobowa 

• stabilna na powierzchniach pionowych 

• duża siła klejenia, łatwa w zastosowaniu 

• do nanoszenia ręcznego oraz maszynowego 

ZASTOSOWANIE: 
• do wnętrz i na zewnątrz 

• do klejenia płyt styropianowych i z wełny mineralnej 

• do zatapiania siatki z tworzywa sztucznego 

• do klejenia okładzin ceramicznych w systemach PCB System-PS, PCB system-PW  

PODŁOŻE: 
Podłoże musi być suche, nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju 
szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich usunąć. 
Silnie chłonne podłoża zagruntować podkładem PGC lub PGP. Podłoże z betonu 
szalunkowego zagruntować podkładem MS.  
Przy ocenie podłoża należy uwzględnić wskazania obowiązujących norm.  

OBRÓBKA: 
Zawartość opakowania 25 kg wsypać do ok. 6,0 – 6,5 l wody i dokładnie 
wymieszać przy pomocy wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, aż do uzyskania 
jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po ok. 5 minutowym 
okresie dojrzewania. Zaprawę klejową nanieść metodą pasmowo-punktową na 
płytę izolacyjną. Ilość naniesionej zaprawy klejowej zależy od równości podłoża i 
należy ją tak dobrać, by po dociśnięciu płyty do podłoża, zaprawa klejowa 
pokrywała min. 60% płyty. Aplikacja zaprawy klejowej na płyty lamelowe z wełny 
mineralnej następuje za pomocą pacy zębatej 10x10 mm i na 100% powierzchni 
płyty. Po związaniu płyty z podłożem nanieść zaprawę klejową KPK-d na płytę 
izolacyjną a następnie zatopić w niej siatkę z włókna szklanego PCB SWS 160, 
pamiętając o 10 cm zakładach. Całość zakołkować przez siatkę i zaciągnąć 
zaprawą klejową na gładko. Ilość użytych kołków musi być określona w projekcie 
technicznym docieplenia. Po zaciągnięciu minimalna grubość powłoki powinna 
wynosić 4 mm. 
Po całkowitym związaniu i wyschnięciu podłoża, nanieść zaprawę klejową KPK-d 
na wyschnięte podłoże za pomocą pacy zębatej 8x8 mm. Następnie dokładnie 
przycisnąć okładzinę ceramiczną do podłoża ze świeżą zaprawą klejową, tak by nie 
powstały między nimi pustki powietrzne. Płytek nie należy moczyć w wodzie przed 
przyklejeniem. Po przyklejeniu okładziny ceramicznej oczyścić starannie fugi z 
nadmiaru zaprawy klejowej.  
Po całkowitym związaniu można przystąpić do fugowania elewacji ceramicznej, 
używając fugi systemowej SK-t lub SPK-t. Miejsca pod spoinę oczyścić z resztek 
kleju zanim stwardnieje.  
Uwaga: na każdym etapie prac świeżą warstwę zaprawy klejowej należy chronić 
przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak deszcz, 
mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promieniowanie słoneczne. 
Czas wiązania zaprawy klejowej zależy od warunków atmosferycznych. 

ZUŻYCIE: 
Przyklejanie płyt izolacyjnych: ok. 4 - 6 kg/m2 
Zatapianie siatki: ok. 1,3 kg/m2 przy 1 mm grubości powłoki. 
Przyklejanie okładziny ceramicznej: ok. 4 kg/m2 

OPAKOWANIE: 
Wzmocnione worki papierowe, z podwójną wkładką z folii poliuretanowej.  
48 worków  na palecie po 25 kg/szt. Paleta 1200 kg. 

SKŁADOWANIE: 
Przechowywać w suchym miejscu, na paletach drewnianych zabezpieczonych folią. 
Czas magazynowania 12 miesięcy. Data produkcji na boku worka. 

UWAGA: 
Dane techniczne odnoszą się do temperatury  20ºC i 65% wilgotności powietrza. 
Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i 
badaniach laboratoryjnych. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie 
materiału. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać testy 
zastosowania i dokładnie sprawdzić jakość próby lub zasięgnąć porady producenta. 
Producent zastrzega sobie prawo do technicznych  zmian produktu w zakresie 
deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych 
informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA: 
Produkt ten zawiera cement i wapno. W połączeniu z wodą lub wilgocią daje 
odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić oczy  i skórę. W przypadku 
zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą.  
W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą 
oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza. 

UTYLIZACJA: 
Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. 
Resztki materiału, wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane. 

DANE TECHNICZNE: 
PCB System-PS  ITB-KOT 2018/0432, KDWU-PCBSPS-KOT-2018/0432 
PCB System-PW ITB-KOT 2018/0431, KDWU-PCBSPW-KOT-2018/0431 
Jednostka oceny technicznej: ITB ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa 
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: 
Zakład certyfikacji ITB ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa 
Numer akredytacji i numer certyfikatu: AC020 
Certyfikat ZKP: 020-UWB-0884/Z, 020-UWB-0885/Z 

POZOSTAŁE DANE: 
Ilość wody zarobowej 6,0 – 6,5 l na 25kg 

Czas dojrzewania ok. 5 minut 

Czas zużycia zarobionej zaprawy ok. 2 – 2,5 godz. (zależy od temperatury otoczenia) 

Temperatura obróbki od +5ºC do +30ºC 

Czas obróbki ok. 25 minut (zależy od temperatury otoczenia) 

Spoinowanie po ok. 5 dniach 
 

      

SZERSZE INFORMACJE: 
Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej i wraz z dokumentacją 
dostępne są na stronie internetowej: www.pcb-polska.pl 
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Zestaw wyrobów do 

wykonywania ociepleń ścian 
zewnętrznych budynków 

systemem  
PCB System-PS 

Zestaw wyrobów do 
wykonywania ociepleń ścian 

zewnętrznych budynków 
systemem  

PCB System-PW 

ITB-KOT-2018/0432 ITB-KOT-2018/0431 

KDWU-PCBSPS-KOT-
2018/0432 

KDWU-PCBSPW-KOT-
2018/0431 

Zakład Certyfikacji ITB, 
ZKP ITB nr 020-UWB-0885/Z 

Zakład Certyfikacji ITB, 
ZKP ITB nr 020-UWB-0884/Z 

Wodochłonność po 1 h, g/m2: 
- warstwa zbrojona 

- warstwa wierzchnia 

 
< 50 

< 200 

 
< 250 
< 350 

Wodochłonność po 24 h, g/m2: 
- warstwa zbrojona 

- warstwa wierzchnia 

 
< 150 
< 450 

 
< 400 
< 850 

Mrozoodporność warstwy wierzchniej brak zniszczeń:  
rys, wykruszeń, odspojeń, 

spęcherzeń 

brak zniszczeń:  
rys, wykruszeń, odspojeń, 

spęcherzeń 
Przyczepność warstwy wierzchniej do 

styropianu / 
wełny mineralnej, MPa,  
(warunki laboratoryjne) 

 
≥ 0,08 

 
płyty lamelowe:   ≥ 0,08 

płyty zwykłe:   < 0,08  
(zniszczenie w MW) 

Przyczepność warstwy wierzchniej do 
styropianu / 

wełny mineralnej, MPa, (po starzeniu) 

 
≥ 0,08 

płyty lamelowe:   ≥ 0,08 
płyty zwykłe:   < 0,08  
(zniszczenie w MW) 

Przyczepność warstwy wierzchniej do 
styropianu / 

wełny mineralnej, MPa, (po cyklach 
mrozoodporności) 

 
≥ 0,08 

 
płyty lamelowe:   ≥ 0,08 

płyty zwykłe:   < 0,08  
(zniszczenie w MW) 

Przyczepność zaprawy klejącej do płyt 
zwykłych z wełny mineralnej, MPa,  
po 2 dniach w wodzie i 2h suszenia 

 
nie dotyczy 

 
< 0,08  

(zniszczenie w MW) 

Przyczepność zaprawy klejącej do 
betonu, materiału izolacyjnego,  

płytek ceramicznych 

 
wg tablicy 3 

 
wg tablicy 3 

Odporność na uderzenie, po starzeniu,  kategoria I kategoria I 

Opór dyfuzyjny względny,  m ≤ 1,0 m ≤ 1,0 

Odporność na obciążenie wiatrem wg tablicy 4 wg tablic 4 i 5 

Opór dyfuzyjny względny, m ≤ 1,0  ≤ 1,0 

Klasyfikacja ogniowa: w zakresie reakcji 
na ogień - 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany 
zewnętrzne - 

 
nie dotyczy 

nierozprzestrzeniające ognia 
(NRO) 

 
A1 

nierozprzestrzeniające ognia 
(NRO) 

Izolacyjność cieplna  
(opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła) 

według załącznika D według załącznika D 

1) badanie przeprowadzone na próbkach o stosunku powierzchni płytek do powierzchni fug 8:2 
2) klasyfikacja dotyczy układów ociepleniowych stosowanych na podłożu niepalnym, klasy co najmniej A2 - s3,   d0 
reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 

www.pcb-polska.pl 

 

Producent: PCB-Polska P.Ganecki R.Leżański S.Tyszkowski Sp.j.,  
ul. Szczawiowa 53D, 70-010 Szczecin, Polska 

Tel. +48 91 488 88 22, info@pcb-polska.pl  
www.pcb-polska.pl 


