Klej do styropianu

?
Doskona³a przyczepnoœæ do pod³o¿a
?
Mocne i wytrzyma³e spoiny
?
Wodorozcieñczalny
?
Szybkoschn¹cy
?
Do zastosowania wewn¹trz pomieszczeñ

przeznaczenie

kolory

opakowania

parametry
techniczne

Klej przeznaczony jest do przyklejania elementów wewn¹trz pomieszczeñ,
wykonanych ze styropianu np.: ozdobnych kasetonów, listew dekoracyjnych,
ekranów za grzejnikami, p³yt izolacyjnych do typowych pod³o¿y budowlanych jak:
ceg³a, beton, cement, tynk cementowo-wapienny, p³yty kartonowo-gipsowe,
drewno itp.

Bia³y

400g – tubka
800g – pude³ko plastikowe
1,6kg – pude³ko plastikowe

wygl¹d pow³oki:
lepkoœæ:
gêstoœæ:
ph:
iloœæ warstw:
nanoszenie drugiej warstwy:
ca³kowity czas schniêcia:
wydajnoœæ:
narzêdzia:
magazynowanie:
termin przydatnoœci:
limit LZO:

nie dotyczy
130000 +/- 40000 mPas 20 rpm, dysk 7
1,8 +/- 0,1
8-9
nie dotyczy
nie dotyczy
24-48 h
0,15-0,25 kg/m2
paca/ z tubki
5-30OC
3 lata
nie dotyczy

przygotowanie
pod³o¿a

Pod³o¿e musi byæ równe, suche, pozbawione spêkañ, wolne od zanieczyszczeñ. W
przypadku wysokiej ch³onnoœci pod³o¿e zagruntowaæ preparatem gruntuj¹cym
akrylowym lub klejem rozcieñczonym wod¹ w stosunku 1:5 (objêtoœciowo).

Klej nale¿y przed u¿yciem dobrze wymieszaæ. Przed przyst¹pieniem do pracy
sprawdziæ, czy ³¹czone elementy dok³adnie do siebie pasuj¹. Po wyschniêciu
podk³adu klej nak³adaæ równomiernie na pod³o¿e przy pomocy szpachli
z¹bkowanej punktowo b¹dŸ na ca³¹ powierzchniê. Przykleiæ materia³ przesuwaj¹c
go bokami po pod³o¿u i przyciskaj¹c równomiernie wa³kiem. Nadmiar kleju, który
wyp³yn¹³ poza elementy natychmiast usun¹æ wilgotn¹ szmatk¹. Malowanie
mo¿liwe jest po wyschniêciu.

Nie usuwaæ razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewaæ do kanalizacji. Odpady
ka¿dorazowo powinny zostaæ zagospodarowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami krajowymi dotycz¹cymi odpadów. Szczegó³owe informacje zosta³y
zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

œrodki
bezpieczeñstwa

Chroniæ oczy i skórê, w razie kontaktu natychmiast zmyæ wod¹. Przechowywaæ
w miejscach niedostêpnych dla dzieci. Os³oniæ otoczenie malowanych powierzchni.
Ewentualne zabrudzenia usuwaæ nie czekaj¹c na wyschniêcie.
Szczegó³owe informacje zosta³y zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Informacje zawarte w Karcie technicznej maj¹ na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s¹ podstaw¹ do odpowiedzialnoœci
prawnej Producenta, gdy¿ warunki wykonawstwa pozostaj¹ poza jego kontrol¹. Wszelka ingerencja w sk³ad produktu jest niedopuszczalna i mo¿e w znaczny
sposób obni¿yæ jakoœæ stosowanego wyrobu. W przypadku po³¹czenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci. W razie pytañ prosimy
skontaktowaæ siê z doradc¹ technicznym firmy.
Data aktualizacji karty technicznej: 22.04.2015r.

