OPIS TECHNICZNY
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SUPER KLEJ DO GLAZURY 24A
Dane techniczne:
Konsystencja:
System utwardzania:
Czas schnięcia otwartego:
Czas wysychania:
Ciężar właściwy:
Zawartość cząstek stałych:
Odporność termiczna (po wyschnięciu):
Zużycie:
Temperatura aplikacji:
Charakterystyka:
Wodoodporny klej
o wysokiej sile spojenia do klejenia
ściennych i podłogowych płytek ceramicznych
wewnątrz
pomieszczeń.
Elastyczny
i odporny na szeroki zakres temperatur może być stosowany przy ogrzewaniu podłogowym. Odpowiedni również do klejenia
sposobem płytka na płytkę - na starej glazurze lub terakocie (max. wym. płytki 20cm
x 20cm).
Zastosowanie:
- klejenie ściennych i podłogowych płytek
ceramicznych na typowych podłożach
budowlanych: betonie, tynku, płycie gipsowo-kartonowej, płycie wiórowej, MDF,
HDF, itp.
- klejenie glazury i terakoty na starych
okładzinach - „płytka na płytkę”
Przechowywanie:
18 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym
opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.
Chronić przed mrozem.

Pasta
Wysychanie fizyczne
Ok. 20 minut (przy 20°C/65 % RH)
Ok. 24 h (przy 20°C/65 % RH)
1,58 g/cm3
Ok. 82%
Od - 20°C do + 70°C (utwardzony)
Ok. 1000-1500g/m2
Od + 5°C do +30°C
Opakowanie:
Wiadra 1kg, 5kg, 15kg, kartusz 310ml
Normy i certyfikaty:
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL
NV, zgodnie z ISO 9001. Posiada następujące dopuszczenia do obrotu: deklaracja
zgodności CE EN 12004.
Sposób użycia:
 podłoże musi być czyste, suche, spójne
i równe – nie używać kleju do wyrównywania podłoża,
 na podłożach bardzo chłonnych i porowatych zastosować grunt wzmacniający
lub bardzo cienką warstwę kleju,
 klej rozprowadzać w jednym kierunku
pacą zębatą o szerokości 4-5 mm na
powierzchni, którą da się pokryć płytkami w ciągu 20 minut,
 płytki docisnąć do podłoża i wyrównać nie aplikować kleju punktowo,
 fugować po wyschnięciu kleju. Czas
schnięcia kleju zależy od chłonności płytek i podłoża,
 w przypadku klejenia „płytka na płytkę”
czas wysychania zależy od rozmiaru
płytek, odległości między płytkami oraz
wilgotności pomieszczenia i może wynosić kilka dni,
 świeże zabrudzenia z narzędzi i podłoża
zmywać wodą.
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