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KLEJ MONTAŻOWY MONTAGE FIX 

Dane techniczne: 

Konsystencja:  Pasta tixotropowa 

System utwardzania: Wysychanie fizyczne i krystalizacja 

Czas schnięcia otwartego: Max. 15 minut (przy 20°C/65 % RH) 

Czas wysychania: Ostateczne utwardzenie po 24h 

Ciężar właściwy: 1,30 g/cm3 

Odporność termiczna (po wyschnięciu): Od -20°C do +70°C 

Temperatura aplikacji: Od +5°C do +30°C 

 
Charakterystyka: 

Szybkoschnący wolny od 
rozpuszczalników klej 
montażowy na bazie dys-
persji akrylowej o wysokiej 
sile przyczepności począt-
kowej (do 125kg/m2).  Po 
utwardzeniu wodoodporny. 
Bezpieczny dla wszelkich 
materiałów dekoracyjnych. 
Nie spływa z powierzchni 
pionowych. Wypełnia i ni-

weluje niewielkie nierówności podłoża - 
maksymalna grubość warstwy kleju - 3mm. 
 
Zastosowanie:  
- mocowanie ciężkich elementów wykoń-

czeniowych i dekoracyjnych z drewna, 
polistyrenu, poliuretanu i innych mate-
riałów syntetycznych, kamienia natural-
nego, itp. do większości podłoży bu-
dowlanych, np. do cegły, betonu, tynku, 
płyty G-K, drewna i płyt drewnopochod-
nych,   

 
Przechowywanie: 
12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym 
opakowaniu, w chłodnym i suchym miej-
scu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. 
 

Normy i certyfikaty: 
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL 
NV, zgodnie z wymogami systemu kontroli 
jakości ISO 9001.  
 
Opakowanie: 
Kartusz 280 ml: kolor biały (137835) 
Tuba 250 g: kolor biały (105159).  
 
Sposób użycia: 
- powierzchnie klejenia muszą być od-

tłuszczone i dokładnie osuszone,  
- klej nałożyć pasmami lub punktowo na 

jedną z klejonych powierzchni, ko-
niecznie wzdłuż krawędzi i w narożni-
kach paneli  
(Uwaga!  Przynajmniej jedna z po-
wierzchni musi być porowata) 

- złączyć obie klejone części i mocno do-
cisnąć spajane elementy,  

- ostateczną wytrzymałość spoina uzy-
skuje po 24 godzinach,  

- narzędzia i świeże zabrudzenia czyścić 
wodą. 

 
Zalecenia BHP:  
Przy użyciu kleju Montage Fix przestrze-
gać zwykłych zasad higieny pracy.  
 
 

 
 
Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i  praktyki. Ze względu na 
różnorodność  materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kon-
trolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypad-
kach zaleca się przeprowadzenie próby. 
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