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Dziewięć laboratoriów dla badań i zrównoważonego 
rozwoju tworzy w ramach futurystycznego Kerakoll 
GreenLab najbardziej zaawansowane na świecie 
centrum technologiczne, badające i tworzące nowe 
materiały dla “zielonego” budownictwa.
Nowe kleje żelowe H40® to wyzwanie, któremu 
sprostali inżynierowie biobudowlani z Kerakoll 
GreenLab z korzyścią dla profesjonalnych 
glazurników.

WSZYSTKO 
ZACZYNA SIĘ 
TUTAJ

Park naukowy Kerakoll, który gości nowe centrum badawcze Kerakoll GreenLab, jest miejscem dedykowanym badaniom i rozwojowi technologicznemu na polu materiałów budowlanych green. 
Futurystyczny budynek skupia w jednym ośrodku badawczym wszystkie nowe laboratoria naukowe grupy Kerakoll, pracujące nad wyjątkowym programem zielonych technologii.  
Kerakoll oferuje każdemu klientowi spersonalizowane rozwiązania, na które składa się 1700 innowacyjnych i ekokompatybilnych produktów w 20 liniach, aby projektować, budować i żyć w zgodzie 
ze środowiskiem oraz wymogami komfortu użytkowania, a także serwis z wysoką wartością dodaną w postaci projektowania, konsultacji technicznych, szkoleń i asysty na budowie.

TECHNOLOGY

®



STARY KLEJ CEMENTOWY C2

OD KLEJU

Gęstnieje w wiaderku 

Musisz robić sztywną konsystencję, żeby warstwa 
kleju nie opadała

Konsystencja jest sztywna a praca wymaga wysiłku

Naskórkuje szybko i słabo pokrywa płytkę

Własności zmieniają się od kleju do kleju i nie 
jest łatwo wybrać ten właściwy



Kerakoll poprzez GEL-TECHNOLOGY® pokonał 
nową granicę w badaniach technologicznych, 

pozwalających na badanie rzeczywistych 
zachowań naturalnych surowców  

i przygotowywanie receptur innowacyjnych 
klejów o właściwościach żelu.

TECHNOLOGY

®

DO KLEJU ŻELOWEGO
ŚWIATOWA INNOWACJA

Nie gęstnieje, długo pozostaje w wiaderku taki, jak świeżo przygotowany

Przygotuj konsystencję jaką chcesz, wszak warstwa kleju nie opadnie

Dzięki lekkiej konsystencji pracujesz lepiej i łatwiej

Konsystencje tiksotropowa i płynna pokrywają całą płytkę także po długim czasie

Parametry są zawsze maksymalne i klei wszystko do wszystkiego



BETON
sprawdzenie nasiąkliwości

JASTRYCH CEMENTOWY
sprawdzenie twardości  

 i czystości

CERAMIKA
czyszczenie i suszenie

DREWNO
Keragrip Eco

Klej Żelowy H40® jest  
pierwszym i jedynym  
produktem jednoskładnikowym, który 
klei wszystko do wszystkiego.



“  Każdego dnia odkrywam 
nowe i trudne do układania 
materiały i podłoża. 

 H40® Bez Limitów® jest 
wielofunkcyjny i jedyny, 
który rozwiązuje każdy 
problem z układaniem  
na każdej budowie. Zawsze. “

METAL
Keragrip Eco

PVC
Keragrip Eco

PIERWSZY 
WIELOFUNKCYJNY 
KLEJ ŻELOWY 



H40® Bez Limitów® jest tiksotropowy 
w każdej warstwie, łatwy  
do nakładania i lekki. Także na 
ścianach pracujesz bez wysiłku  
i spływania płytek.

PIERWSZY KLEJ ŻELOWY,   KTÓRY ZACHOWUJE KSZTAŁT



Nie zapada się

Podpiera płytkę

Mieszanka tiksotropowa i płynna

“  Byłem zmęczony 
robieniem kleju  
na gęsto dla 
podpierania płytek.

 Z H40® Bez Limitów® 
wypróbowałem 
nową konsystencję 
tiksotropową i płynną, 
która pozwala mi  
na lepszą i pewniejszą 
pracę. “

PIERWSZY KLEJ ŻELOWY,   KTÓRY ZACHOWUJE KSZTAŁT



H40H40

“  H40® Bez Limitów® jest 
inny, ponieważ bez 
wysiłku pokrywa całą 
płytkę i podłoże.

 W ten sposób jestem 
zawsze spokojny, także 
w najtrudniejszych 
sytuacjach na każdej 
budowie. “



H40H40
BEZ LIMITÓW

®

®

H40® Bez Limitów® 
gwarantuje 

maksymalną 
przyczepność poprzez 

całkowite pokrycie 
płytek w każdych 

warunkach.

PRÓBA 
PORÓWNAWCZA

STARY KLEJ 
CEMENTOWY C2

PIERWSZY KLEJ ŻELOWY  

Z CAŁKOWITYM POKRYCIEM



H40® Bez Limitów® spaja strukturalnie podłoże 
z płytką dzięki geospoiwu Kerakoll i gwarantuje 

przyczepność trwałą w czasie.

BADANIE 
OBCIĄŻANIA

PIERWSZY STRUKTURALNY KLEJ ŻELOWY



“  H40® Bez Limitów® 
nie odchodzi  
od płytek ani  
od podłoża nawet 
wtedy, gdy są one 
mocno obciążone.

 W ten sposób moja 
praca już nigdy nie 
budzi wątpliwości. “

podłoża:
jastrych cementowy

beton
drewno

metal
PVC

PIERWSZY STRUKTURALNY KLEJ ŻELOWY



H40® Bez Limitów® 
wytrzymuje naprężenia 
podłoży mocno 
odkształcalnych dzięki 
wysokiej odporności na siły 
tnące nowych, wyjątkowych 
żywic o niskim oddziaływaniu 
na środowisko.

Przygotowanie Keragrip Eco Nanoszenie H40® Układanie płytek

PIERWSZY KLEJ 
ŻELOWY



“  Nie lubię używać tradycyjnych klejów wysoce 
deformowalnych bo są trudne w obróbce.

 H40® Bez Limitów® jest jedynym klejem 
jednoskładnikowym, który daje mi też 
gwarancję na niestabilnych podłożach bez 
rezygnowania z polepszonej obrabialności. “

Z GWARANTOWANĄ 
ELASTYCZNOŚCIĄ



MATERIAŁY

PODŁOŻA

ZASTOSOWANIA
H Y B R I D

TECHNOLOGY

®

TECHNOLOGY

®

KLEJ ŻELOWY

KLEJE ŻELOWE 
H40® SĄ JEDYNYMI, 
KTÓRE GWARANTUJĄ 
PRZYCZEPNOŚĆ 
STRUKTURALNĄ  
DO WSZYSTKICH 
TYPÓW MATERIAŁOW 
NA WSZELKIEGO 
RODZAJU 
PODŁOŻACH I PRZY 
KAŻDYM RODZAJU 
ZASTOSOWANIA.

PIERWSZY 
KLEJ ŻELOWY 
KTÓRY KLEI 
NIEMOŻLIWE.



® ®

PIERWSZY 
KLEJ ŻELOWY, 
O DŁUŻSZEJ 
OBRABIALNOŚCI  
I PRZYSPIESZONEJ 
PRZYCZEPNOŚCI.

PIERWSZY 
ULTRAELASTYCZNY, 
HYBRYDOWY 
KLEJ ŻELOWY, 
DO MATERIAŁÓW 
WSZELKIEGO 
RODZAJU.

NIE
DRAŻNIĄC

Y
Rozporządzenie UE CLP

NIE
GĘSTNIEJE

PRZYCZEPNO
ŚĆ

PRZYSPIESZO
NA

EKSTREMALNA

PRZYCZEP
NOŚĆ

EKSTREMALNA

ELASTYCZ
NOŚĆ

EKSTREMALNA

ŁATWOŚĆ
NANOSZEN

IA



“  A TY?  
Czy jesteś gotów 
usprawnić swoją 
pracę? 

Za pomocą KLEJU 
ŻELOWEGO możesz 
to zrobić! ”

KLEJ ŻELOWY

Dowiedz się więcej

Kerakoll channel Kerakoll H40®



POCZUJ RÓŻNICĘ !
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KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01 - e-mail: info@kerakoll.pl


