OPIS TECHNICZNY
KLE/60/2012

POLIURETANOWY KLEJ KONSTRUKCYJNY 60A
Dane techniczne:
Konsystencja:
System utwardzania:
Czas schnięcia otwartego:
Ciężar właściwy:
Odporność termiczna (po wyschnięciu):
Temperatura aplikacji:
Klasa wodoodporności:
Charakterystyka:
Szybkoschnący konstrukcyjny
klej poliuretanowy o bardzo
mocnym spojeniu i doskonalej
przyczepności do większości
materiałów
budowlanych,
również wilgotnych. Podczas
utwardzania lekko się spienia,
wypełniając nierówności powierzchni klejonych elementów. Nie zawiera rozpuszczalników, może być stosowany do klejenia styropianu i
delikatnych materiałów izolacyjnych. Doskonała wodoodporność (D4)
pozwala na stosowanie kleju do wszelkich
prac stolarskich i ciesielskich na zewnętrz.
Zastosowanie:
- klejenie stolarki okiennej i drzwiowej,
elementów altan i pergoli, mebli ogrodowych, stopni schodów, drewnianych
ram i stelaży, parapetów, materiałów
izolacyjnych, itp.
- mocowanie elementów dekoracyjnych
do betonu, cegły, kamienia, drewna,
metali, itp. w miejscach narażonych na
stałe działanie wilgoci.
Normy i certyfikaty:
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL
NV, zgodnie z wymogami systemu kontroli
jakości ISO 9001.

Pasta
Pod wpływem wilgoci z powietrza
max. 15 min. (przy 20°C/65 % RH)
1,11 g/cm3
od - 30°C do + 100°C
od +5°C do +30°C
D4 (DIN EN 204)
Opakowanie:
Kartusze 310 ml - 15 szt. w kartonie.
Przechowywanie:
12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym
opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.
Sposób użycia:
- powierzchnie klejenia muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Lekkie zwilżenie powierzchni skraca czas utwardzania kleju i poprawia właściwości wypełniające.
- klej nałożyć pasmami na jedną z powierzchni i złączyć klejone elementy w
ciągu maksymalnie 15 minut,
- ścisnąć na ok. 3 godziny (ściśnięcie jest
niezbędne do uzyskania maksymalnej
siły spojenia). Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 8-16 godzinach – w zależności od warunków zewnętrznych,
- narzędzia i świeże zabrudzenia czyścić
acetonem lub Płynem czyszczącym do
pianki poliuretanowej. Klej utwardzony
może być usuwany jedynie mechanicznie.
Zalecenia BHP:
Przy użyciu kleju 60A przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:
- chronić przed dziećmi,
- nosić rękawice ochronne i okulary
ochronne
- nie wdychać oparów produktu,
Strona 1 z 1

Soudal Sp. z o.o. - ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, tel/fax (22) 785 90 40
www.soudal.pl

