
 
 

Teknik bilgi föyü 
 

MEM FLEX-KLEBER 
 

 
 

 Sayfa 1 / 4  
 
 

MEM Bauchemie GmbH ⋅ Am Emsdeich 52 ⋅ 26789 Leer/Ostfriesland ⋅ 0491-925800 ⋅ Fax 0491-9258058 ⋅ service-hotline@mem.de ⋅ www.mem.de 
 

1. Özellikler/Uygulama 
 

• MEM FLEX-KLEBER, çok iyi işleme özelliklerine, yüksek dayanıklılıklara ve çok iyi 
üniversal kullanım olanaklarına sahip, esnek bir ince yataklı harçtır.  

• Bağlanmış MEM FLEX-KLEBER daima ıslaktır, donmaya dayanıklıdır ve yüksek 
biçimlendirilebilirdir. MEM FLEX-KLEBER EN 12004'ye göre C2 TE taleplerine ve 
DIN EN 12002 – S1'e göre „Esnek harç“, Haziran 2001 yönergesine uygundur. 

• MEM FLEX-KLEBER seramik duvar ve yer fayanslarının yapıştırılması için çok 
uygundur. İnce taş ürünleri yanı sıra iç ve dış alanın yanı sıra su altındaki cam ve 
porselen mozaik için uygundur. 

• MEM FLEX-KLEBER, beton, çimento, kireç ve alçı sıva, alçıpan, alçı karton ve alçı 
elyaf plakalar, çimento, döküm asfalt ve kalsiyum sülfat bağlı şaplar, alçı bağlı kuru 
şap plakalar ve eski fayans kaplama zeminler için uygundur. 

• MEM FLEX-KLEBER zeminden ısıtmalı şapların yanı sıra balkonlar ve teraslar için 
de uygundur. 

• MEM FLEX-KLEBER TRGS 613'e göre kromat içermez. 
 

 
2. Etki biçimi 
 

• MEM FLEX-KLEBER özel bir plastik bazlı yapıştırma harcıdır ve bileşimi sayesinde 
özellikle ince tabaka kalınlıkları için uygundur. 

 
3. Zemin ve işleme 
 

• Zemin sağlam, kuru, yağsız ve çatlaksız, taşıyıcı ve kirler ile ayırıcı malzemelerden 
arındırılmış olmalıdır. 

• Zeminin üzerine, zemin niteliklerine uygun bir astarlama sürün. 
• Emici ve gözenekli zeminlere MEM SUPER-TIEFGRUND ve yoğun ya da pürüzsüz 

zeminlere MEM SUPER-HAFTGRUND sürün. 
• 25 kg MEM FLEX-KLEBER 7,5 Liter suyla, harç karıştırıcısı vasıtasıyla temiz bir 

haznenin içinde topaksız bir şekilde karıştırılmalı ve 3 dakikalık bir dinlenme 
süresinden sonra tekrar karıştırılmalıdır.  

• MEM FLEX-KLEBER 4 saat içinde işlenmelidir. 
• Bir düzleme malasıyla önce ince bir temas tabakası sürün, sonra harç tabakasını 

sürün ve dişli malayla tarayın. Fayanslar yakl. 30 dakika (zemine ve ortam sıcaklığına 
göre) içinde, hafifçe bastırarak döşenmelidir.  

• Yakl. 24 saat sonra yüzeyde yürünebilir ve derz atılabilir. 
 
Not: 
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Kalsiyumsülfatla bağlanmış şaplar (CA) (Anhidrit) taşlanmış, tozdan arındırılmış ve 
yeterince kuru olmalıdır. CA şapları için kalan nem, ısıtılmış yapıda % 0,3 CM ve 
ısıtılmamış yapıda % 0,5 CM'dir. Çimento şapları (CEM) gerekirse taşlanmış, ama 
her halükarda tozdan arındırılmış ve yeterince kuru olmalıdır. CEM şapları için kalan 
nem, ısıtılmış ve ısıtılmamış yapıda % 2,0 CM'dir. Isıtılmış CA veya CEM şap  
yapıları, her halükarda plaka levhaları döşenmeden önce ısıtma protokolü uyarınca 
normlara uygun bir şekilde ısıtılmalı veya soğutulmalıdır. Dış yüzeylerde ve su altı 
alanlarda, fayansların tam yüzeyli ve gözeneksiz yapıştırılmasına dikkat edilmelidir. 
Bunun için Buttering-Floating yöntemine göre bir döşeme gerekli olabilir. 

 
Fayansların kenar uzunluğuna göre mala diş aralıkları önerisi: 
 
50mm'ye kadar     diş aralığı 3 x 3 x 3 mm (C3) 

 50 – 108 mm      diş aralığı 4 x 4 x 4 mm (C1) 
 108 – 200 mm      diş aralığı 6 x 6 x 6 mm (C2) 

200 mm üzeri      diş aralığı 8 x 8 x 8 mm (C4) 
 

Dikkat: 
 
İşleme sırasında gerekli koruma tedbirlerine uyulmalı ve koruyucu eldiven 
kullanılmalıdır.  MEM FLEX-KLEBER çimento içerir. Cilt ve göz temasını engelleyin! 
Temas halinde hemen bol suyla durulayın, gözle temasta ayrıca doktora başvurun. 

 
 
4. Tüketim 
 

• 1,5 – 3,0 kg/m² 
 
 
5. İşleme sıcaklığı 
 

• +5°C ila +25°C 
 
 
6. Malzeme bileşimi 
 

• Çimento bağlı, plastik esaslı fayans yapıştırıcısı. 
 
 
 

7. Teknik veriler 
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• Renk:    gri 
• Biçim:    Toz halinde 
• Koku:    Kokusuz 
• Dökme yoğunluğu:  1,5 g/ml 
• Sıcaklık mukavemeti:  + 80°C 
• Tam yüklenebilirlik.  Yakl. 14 gün sonra 

 
 
 
8. Temizlik 
 

• İş aletlerini kullanım sonrasında bol suyla yıkayın. Aksi taktirde yapışmış artıklar 
sadece mekanik olarak temizlenebilir. 

 
 
 
9. Güvenliği tekniği notları 
 
Tehlikeli madde yasasına göre işaretleme zorunluluğu 
 
Güvenlik veri kağıtları üzerindeki tehlike notlarını ve güvenlik önerilerini dikkate alın. 
 
 
 
10. Depolama 
 

• MEM FLEX-KLEBER kuru, serin ve donmayacak şekilde saklanmalıdır.  
• MEM FLEX-KLEBER kapalı orijinal kap içinde, kurallara uygun depolamada, en az 6 

ay dayanır. 
 
 
 
11. Teslimat biçimi 
 
MEM FLEX-KLEBER, 25 kg: 
MEM ürün numarası: 30822618     EAN no.: 4010327515831 
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Ürünlerimizin doğru ve başarılı uygulaması, kontrolümüze tabi değildir. Bir garanti bu yüzden 
ürünlerimizin müteakiben işlenmesi için değil, sadece satış ve teslimat koşullarımız çerçevesinde 
kalitesi için verilebilir. Teknik bilgi föylerimiz en iyi bilgi durumuna göre bilgilendirmektedir. Patent 
hukuku bakımından da yükümlülükler buradan türetilemez. Bu teknik bilgi föyünde garanti edilenleri 
aşan özellik teminatları ve kullanım olanakları, yazılı teyidimizi gerektirmektedir. 
Durum Temmuz 2017 – eski sürümler geçersizdir.  
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