Klej montażowy uniwersalny
•
•
•
•

doskonale przyczepny do różnych podłoży
wodoodporny po utwardzeniu
bezpieczny dla materiałów dekoracyjnych
do wewnątrz i na zewnątrz

Identyfikacja produktu
Klej montażowy uniwersalny jest nowoczesnym, łatwym w zastosowaniu jednoskładnikowym spoiwem na bazie
kauczuku syntetycznego. Może być stosowany do większości dostępnych podłoży budowlanych tj. cegły, betonu,
tynku, metalu, korka, drewna, materiałów drewnopochodnych, płyt gipsowo-kartonowych, styropianu z wyjątkiem
teflonu, polipropylenu, polietylenu. Szczególnie przydatny przy klejeniu listew, paneli dekoracyjnych, mocowaniu kabli
z PCV, uchwytów, awaryjnym klejeniu płytek ceramicznych itp.

Właściwości wyrobu
Konsystencja

pasta

gęstość, najwyżej

[g/cm3]

System utwardzania

1,23

Wysychanie fizyczne i krystalizacja

Czas otwarty pracy w temp 20 C i wilgotności względnej powietrza 65%

Do 15 min

Odporność termiczna spoiny po utwardzeniu:

[ºC]

0

od –20 do +60

Sposób stosowania
przygotowanie podłoża
•

podłoża do uszczelniania powinny być suche, wolne od kurzu, tłuszczu i innych zabrudzeń

przygotowanie wyrobu
•
•

odciąć końcówkę tuby i nakręcić aplikator
aplikator powinien być nacięty , tak aby jego otwór roboczy odpowiadał wybranej szerokości

klejenie
•
•
•
•
•
•

nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do uszczelniaczy
nakładać pasmami lub punktowo na jedną z klejonych powierzchni ,złączyć obie klejone części i następnie rozłączyć,
odczekać 15 minut i ponownie złączyć powierzchnie klejone, mocno ściskając do ostatecznego sklejenia
pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach
narzędzia i świeże zabrudzenia czyścić rozcieńczalnikiem benzyną ekstrakcyjną
temperatura stosowania od +50C do +300C
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Sposób pakowania
Opakowania o pojemności 300 ml

Wydajność
przy powierzchni płaskiej ok. 300 g/m², fuga o wymiarach 5 mm x 5 mm ok. 15 mb

Okres gwarancji
12 miesięcy od daty produkcji

Wskazania BHP I PPOŻ
Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. Unikać zanieczyszczenia skóry. Pomieszczenie po
zastosowaniu wyrobu wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Usuwać produkt i jego
opakowanie w sposób bezpieczny. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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