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BENFERGRIP C2TE 
  

Устойчиво на свличане лепило с дълго отворено време 
 

• Може да препокрива стари подове • Наличен и в екстра бяло  
• Висока устойчивост на свличане • Полагане без нужда от дистанционери  
• Перфектно за стъкло и керамични мозайки • Перфектно за клинкер и дебели 

плочки  

• Гладка консистенция • Дълго отворено време за работа   
• Смесено с CEMLATEX 600 постига стандарт EN12004 C2 TE S2  
•   
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

BENFERGRIP C2TE е силно 

тиксотропно лепило на прах, състоящо 

се от високоустойчив цимент, подбрана 

кварцова гранулометрия, синтетични 

смоли и специални добавки от ново 

поколение. Формулата му е замислена 

и разработена за бърз и безопасен 

монтаж на всички керамични 

материали, дори отгоре надолу.  
• създадено да развива висока 

устойчивост на приплъзване при 

лепене на стенни плочки  
• плочките могат да се лепят и без дистанционери и от горе на долу.   
• Специалната формула на BENFERGRIP C2TE представлява тиксотропно 

лепило, което остава меко по време на смесване, разнасяне и облицоване, но 
възвръща консистенцията веднага след това.  

• BENFERGRIP C2TE има дълго отворено време, което е задължително за 
гарантиране на правилното действие на специалните добавки и позволява 
използването му в по-меко състояние от традиционните лепила без загуба на 
вертикална сила на свързване.  

• Белият BENFERGRIP C2TE не съдържа пясък и затова е особено подходящ и 

за полагане на стъклена мозайка. 
 
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:  
Полагане на порцелан, неабсорбиращи плочки, керамични и стъклени мозайки и 
устойчиви на влажност естествени камъни върху:  
• Външни и вътрешни стени и подове  
• Плувни басейни (след добавяне на CEMLATEX 600) 

 
 
   

CONTRACT ITEM SPECIFICATIONS:  
Floor and wall in ceramic tiles must be applied with a mono-component, cement-based 

adhesive flexible, polymer-modified, trowelable up to 10 mm thickness, with no sliding, 

in accordance with EN 12004 class C2TE, like BENFERGRIP C2TE by Benfer s.r.l.  
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ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:  

• Бетон*  
• Стандартни или отопляеми замазки на циментова основа  
• Мазилки на циментова основа  
• Еластични хидроизолации на основата на цимент и полимери (ACQUASHIELD-2KF)*  
• Циментови блокчета, както и такива от газобетон (препоръчваме грундиране със  STARPRIM 

или BENFERPRIM). 

 

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ ПРИ ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА:  

• Разливни замазки на циментова основа – стандартни или отопляеми  

(с употребата на подходящ грунд преди полагане)   
• Разливни замазки на анхидритна основа – стандартни или отопляеми  

(с употребата на подходящ грунд преди полагане)   
• Стари керамични плочки (с употребата на подходящ грунд преди полагане)  
• Стандартни или влагоустойчиви дървени плоскости  
• Еластични хидроизолации (ACQUSHIELD-GEL)*  
• Гипсокартон (с употребата на грунд STARPRIM или BENFERPRIM)  

*смесен с CEMLATEX 600  
 

МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ:  

• Вътрешни подове – максимална дължина на плочката: 90 cm.  
• Външни подове – максимална дължина на плочката: 45 cm.  
• Вътрешни стени – максимална дължина на плочката: 60 cm.  
• Външни подове – максимална дължина на плочката: 30 cm  

 
Вижте таблицата за избор, за да проверите ограниченията на размера според 
характеристиките на плочките / основите.  

 

 

МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ ПРИ СМЕСВАНЕ С CEMLATEX 600  

(25 KG BENFERGRIP C2TE С 5 KG CEMLATEX 600):  

• Вътрешни подове – максимална дължина на плочката: 360 cm.  
• Външни подове – максимална дължина на плочката: 120 cm.  
• Вътрешни стени – максимална дължина на плочката:360 cm  
• Външни стени – максимална дължина на плочката:120 cm  

 
Вижте таблицата за избор, за да проверите ограниченията на размера според 
характеристиките на плочките / основите.  

 

 
НАЧИН НА УПОТРЕБА:  

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:  

Основите трябва да са здрави, носещи, без масло, мазнини и прах. Всички бои 

трябва да са в добро състояние, измити и обезмаслени. Ако това не е така, боята 

трябва внимателно да се отстрани. Основите на базата на гипс или калциев сулфат 

трябва предварително да бъдат третирани с BENFERPRIM. Абсорбиращите 

субстрати трябва да бъдат третирани с BENFERPRIM. 
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ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА:  

Смесете BENFERGRIP C2TE с 31% вода (7,75 литра за една торба с тегло 25 кг), 

докато получите хомогенна, светла, пластична смес. Оставете да почине 5 минути и 

след това отново разбъркайте за кратко. Лепилото е готово за употреба и трябва да 

се използва в рамките на 4 часа. 
С CEMLATEX 600: смесете BENFERGRIP C2TE с 5 кг CEMLATEX 600 и 2,5 литра вода, 

докато получите хомогенна, светла, пластична смес. Оставете да почине 5 минути и 

след това отново разбъркайте за кратко. Лепилото е готово за употреба и трябва да се 

използва в рамките на 4 часа. 
 

ЛЕПЕНЕ НА ПЛОЧКИТЕ:  
ВЪТРЕШНО: Поставете плочките, като оказвате необходимият натиск, за да може 
контактът между плочки и лепило да бъде поне 95 - 100%.  
ВЪНШНО: Контактът между плочки и лепило трябва да бъде 100%, за да се избегнат 

евентуални инфилтрации на влага, които в случай на замръзване могат да причинят 

отделяне на плочките. Затова се препоръчва да се нанесе слой от BENFERGRIP 

C2TE и на гърба на плочките. Предлагаме да направите същото и в интериора при: 
• Подови плочки по-големи от 500 cm² с абсорбация на влага ≤ 0.5%  

• Подови плочки по-големи от 1100 cm² с друг тип плочки  
• Стенни плочи по-големи от  120 cm² с абсорбация на влага ≤ 0.5%  

• Подови плочки по-големи от 500 cm² с друг тип плочки  
• При специални случаи като индустриални хладилници, водни резервоари, плувни 

басейни и т.н.  
 

От съществено значение при външно полагане е да оставите фуга с размери поне 3 

мм между всяка плочка и да се гарантира, че облицовката отговаря на 

дилатационните фуги на конструкцията, както и фугите между стените и фугите 

между стената и пода. Във всеки случай дилатационните и периферните фуги 

трябва да се поставят на около всеки 20 м2 

 

ПЪЛНА ГОТОВНОСТ:  
При 23°C и 50% относителна влажност отвореното време е прибл. 30 минути. При други 

условия това време може да варира. Също така е добре да проверявате дали лепилото 

не е образувало повърхностно втвърдяване преди да положите плочките. За да 

подобрите работния процес, особено в летния период, е добре да избягвате проявата 

на въздушни течения. През първите 48 часа след полагането лепилото не трябва да се 

излага на ниски или минусови температури. Подови покрития положени с BENFERGRIP 

C2TE стават проходими след 24 (48 часа при температури под 15°C). Пълна готовност 

след 7 дни. 
 

ПОЧИСТВАНЕ: Използвайте вода за почистване на инструментите   

ОПАКОВКА: SOLIDONE FLUIDO FAST е опакован в торби по 25 kg и 1500 kg на 

стандартен европалет.  

СЪХРАНЕНИЕ: В оригиналната опаковка на сухо и хладно място.  

ГОДНОСТ: 12 месеца от датата на опаковката. 
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РАЗХОДНИ НОРМИ: Консумацията се променя в зависимост от равнината на основата, 

използваната мистрия и системата за полагане (единично или двойно разстилане). 
 

Ареал  Повърхност за покриване  Система за полагане Размер на гребена mm. Консумация  kg/m²   

        

Под 
Вътрешно 

S<1100  единично 8/10 4/5   

      1100<S<3600  двойно 10/15 6/7   

      3600<S<10000  двойно 20 8   

        

Под 
Външно 

        400<S<1100  двойно 8/10 5/6   

      1100<S<3600  двойно 10/15/20 6/7/8   

        

Стена 
Вътрешно 

                  S<400  единично 6 3,5   

        400<S<2000  двойно 8/10 5/6   

      2000<S<3600  двойно 10 6   

        

Стена 
Външно 

S<400  двойно 6 4,5   

        400<S<2000  двойно 8/10 5/6   

      2000<S<3600  двойно 10 6   

       

       

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА 

BENFERGRIP C2TE      Смесен с вода    Смесен с CEMLATEX 600   

        

Класификация по EN 12004:  C2TE  C2TES2   

Основа:   Цимент, агрегати и добавки    

Цвят:   Екстра бял / Сив      

Обемно тегло - суха:  1,25 kg/dm³      

Максимална едрина:  0,5 mm      

Съхранение:  12 месеца в оригиналната опаковка на сухо и хладно място   

Опасност от токсичност:  
Възможна реакция с очите и кожата поради съдържанието на 
цимент 

  

Запалим:   Не   
       5 lt CEMLATEX 600 и 

  

   Съотношение на смесване:  31%,    

   7,75 lt вода за 25 kg торба     2,5 lt вода за 25 kg торба   

Консистенция:  Кремообразна       

Обемно тегло - смесена:  1,60 kg/dm³      

Работна температура:  От + 5°C до + 35°C      

   Време за употреба:  3 часа*      

   Отворено време за работа:  30 минути*      

Вертикално свличане по EN 1308:  < 0,5 mm      

Максимална дебелина на слоя:  15 mm      

Проходим:   12 часа      

   Фугиране:   12 часа*      

   Пълна готовност:  7 дни*      

   Крайно втвърдяване:  28 дни*      

Показатели след крайно втвърдяване:        

Адхезия  (след 28 дни):  > 1,0 N/mm2      

Адхезия след затопляне:  > 1,0 N/mm2      

Адхезия след водно натоварване:  > 1,0 N/mm2      

Адхезия след цикли на замръзване и размразяване:  > 1,0 N/mm2      

Деформируемост според EN 12004:  1,8 mm      

Температурна устойчивост:  От -30° C до +90° C,    

                                                                                                                       * при 23°C и 50% относителна влажност   

 
ВАЖНО: Информацията, дадена в тази таблица, се основава само на нашия най-добър опит и е ориентировъчна. При всички случаи 
тя трябва да бъде проверена от крайния потребител, който поема всички задължения, произтичащи от използването на продукта.
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