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AKTUALIZACJA: 15.05.2014 

Konstrukcyjny, jednoskładnikowy klej poliuretanowy powiększający swoją 
objętość w czasie schnięcia. Daje bardzo mocne i wodoodporne 
połączenie (klasa D4). 

 

Nr art.:  
R-167 Klej konstrukcyjny  - 20ml, blister 
 

 
 
 
 
 

 

CECHY KORZYŚCI 

- podczas schnięcia zwiększa objętość 
- bardzo wysoka przyczepność do podłoża 
- wysoka odporność na wilgoć (klasa D4) 
- odporny na wstrząsy, przenosi drgania 
- wiąże wilgoć z powietrza i łączonego materiału 
- wysoka odporność na zmienne temp 
- nieagresywny wobec styropianu 

- wypełnia wolne przestrzenie i szczeliny 
- umożliwia łączenie ze sobą różnych materiałów 
- do stosowania na zewnątrz 
- do stosowania na elementach obciążonych dynamicznie 
- można kleić wilgotne elementy 
- do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych 
- możliwość łączenia styropianu do różnych podłoży  

 
 

ZASTOSOWANIE SPOSÓB UŻYCIA 

Poliuretanowy klej konstrukcyjny jest stosowany w 
naprawach/konstrukcjach, gdzie wymagana jest bardzo 
wysoka siła połączenia.   
Typowe zastosowanie obejmuje: 
- klejenie konstrukcji drewnianych do podłoży betonowych 
- wzmacnianie połączeń stolarskich 
- klejenie kombinacji materiałów 
- klejenie parapetów progów, schodów, cokołów  
 

1. Powierzchnie klejone powinny być wolne od wszelkich 
zabrudzeń (kurz, pył, tłuszcz itd.). Powierzchnie 
metalowe i z tworzyw sztucznych odtłuścić stosując 
Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny 
P-959. 

2. Nanieść klej na jedną powierzchnię i natychmiast 
połączyć. 

3. Mocno docisnąć klejone elementy i unieruchomić na 
minimum 24 godziny. 

 
 

WSKAZÓWKI I PORADY 

- klej można nakładać na wilgotne podłoża 
- w celu zapewnienia optymalnego wiązania, przynajmniej jedna z powierzchni powinna być porowata lub dobrze 

paroprzepuszczalna; gładkie powierzchnie dobrze jest przeszlifować/zszorstkować i lekko zrosić wodą (10 do 20 g/m²) 
- nadmiar kleju, który wypłynął można usunąć mechanicznie po utwardzeniu lub za pomocą szmatki zwilżonej acetonem 

lub benzyną ekstrakcyjną 
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DANE TECHNICZNE 

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

R-167 
3506 10 00  

5902051000167 
20 ml 

36 miesięcy 
 

kolor: 
gęstość: 
czas pełnego utwardzenia: 
odporność na temp.: 

jasnożółty 
1,12 g/cm3 

24 godziny 
-30°C ÷ 80°C 

 
 

PRZECHOWYWANIE 

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

 
 

PRODUKTY POKREWNE 

Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego. 
  
UWAGA!    
Zawiera izocyjaniany.  
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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