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 PD-PT 

 
 

AKTUALIZACJA: 24.02.2014 

Klej Metalowy 300kg jest specjalistycznym klejem epoksydowym do 
napraw części i elementów metalowych. Charakteryzuje się doskonałą 
przewodnością cieplną oraz wysoką odpornością na obciążenia 
mechaniczne, dlatego nazywany jest „płynnym metalem”.  

 

Nr art.: 
E-396 Klej Metalowy 300kg  – 2x12ml, blister 

 
 
 
 
 
 

 

CECHY KORZYŚCI 

- nie zawiera rozpuszczalników 
- dwukomorowa strzykawka 
- zawiera sproszkowane stopy metali lekkich 
- uniwersalny 
- odporny na wodę i temperaturę 
- odporny na agresywne czynniki chemiczne (kwasy, ługi, 

rozpuszczalniki, benzynę) oraz płyny eksploatacyjne 
- szary kolor 
- po wyschnięciu może być obrabiany mechanicznie 

(szlifowanie, wiercenie, gwintowanie) 

- bezpieczny w użyciu 
- precyzyjne dozowanie składników, eliminuje straty  
- doskonała przewodność cieplna  
- łączy metale, ceramikę, tworzywa sztuczne 
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
- do zastosowań przemysłowych  

 
- idealny do elementów metalowych 
- pozwala na odtworzenie uszkodzonych gwintów i 

elementów 

 
 

ZASTOSOWANIE SPOSÓB UŻYCIA 

Klej Metalowy 300kg jest specjalistycznym klejem 
technicznym do wysokowytrzymałych napraw części i 
elementów uszkodzonych w wyniku korozji, tarcia, kawitacji 
w maszynach i urządzeniach. Klei wszystkie metale oraz ich 
stopy. Oprócz tego może być używany do łączenia szkła, 
drewna, kamieni, tworzyw sztucznych.  

1. Powierzchnie przeznaczone do łączenia przeszlifować 
papierem ściernym lub pilnikiem. 

2. Usunąć wszelkie zabrudzenia i odtłuścić (użyć Zestaw 
Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959) 

3. Wycisnąć odpowiednią ilość składników i dokładnie 
wymieszać do uzyskania jednolitego koloru. 

4. Przygotowaną mieszankę nanieść na jedną z 
powierzchni. 

5. Elementy mocno ścisnąć i pozostawić unieruchomione 
do pełnego utwardzenia kleju. 

 
 

WSKAZÓWKI I PORADY 

- przed wymieszaniem składników ogrzać  produkt do temperatury pokojowej  
- nie mieszać większej ilości składników A i B niż mogą być zużyte w czasie 30 minut (czas żywotności)  
- czas naprawy można skrócić kierując strumień ciepłego powietrza na spoinę 

 
 
 
 
 



 
KLEJ METALOWY 300kg  

 PD-PT 

 

DANE TECHNICZNE 

nr art.:  
kod taryfy celnej: 
EAN:  
opakowanie: 
okres ważności: 
kolor: 

E-396 
3506 10 00 

5902051000396 
2x12ml, blister 

36 miesięcy 
szary 

gęstość: 
wytrzymałość na ścinanie: 
 
 
żywotność po wymieszaniu: 
skurcz: 
wstępne utwardzenie (20°C): 
pełne utwardzenie (20°C): 
odporność na temp.: 

A = 1.6 g/cm3, B = 1.8 g/cm3 

aluminium 18.0 MPa 
stal nierdzewna 20.0 MPa 
tworzywa szt. 2.0-7.0 MPa 

30 min. 
< 0.1% 
3 godz. 

24 godz. 
-30°C ÷ 120°C 

 
 

PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią. 

 
 

PRODUKTY POKREWNE 

Kleje i Pasty Epoksydowe, Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.  

UWAGA: Chronić przed dziećmi. 

 
 
Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu. 
Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia 
przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania 
wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia 

tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt  godz. 6:00 - 16:00 
 

www.technicqll.pl                   office@technicqll.pl 
 

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia 
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt  godz. 6:00 - 14:00 
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