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CECHY KORZYŚCI 

- bezpieczny w użytkowaniu 
- trwale elastyczny 
- odporny na wodę i temperaturę 
- wysoka adhezja 
- bezbarwny 
- wysoka odporność fizyczna 

- nie zawiera rozpuszczalników 
- nie kurczy się i nie pęka, odporny na drgania i wibracje 
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
- doskonała przyczepność do gładkich powierzchni  
- tworzy mało widoczne spoiny 
- odporny na UV, pleśń, grzyby, słoną wodę 

 
 

ZASTOSOWANIE SPOSÓB UŻYCIA 

Przeznaczony do bardzo szybkiego łączenia wszystkich 
twardych, miękkich, termoplastycznych tworzyw 
sztucznych: PVC, ABS LMR, GKF, PC, PET, PBT, akrylu 
(PMMA), poliuretanu, epoksydów, kompozytów itp. 
Nieodzowny w trwałym i bardzo mocnym łączeniu stali 
nierdzewnej (daje wytrzymałość do 300kG/cm2), a także 
innych metali i ich stopów: żeliwa, aluminium, żelaza, 
miedzi, brązu, cynku, stali chromowanej i ocynkowanej. 
Bardzo dobry do klejenia kamienia, ceramiki, szkła, 
drewna, ferrytu, węgla, itp. Wszechstronny, nadaje się do 
mnóstwa najróżniejszych materiałów, nawet tych 
najbardziej trudnych do sklejenia z wyjątkiem poliolefin 
(PP, PE, PTFE).   

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

2. Nałożyć mieszacz statyczny na strzykawkę. 
3. Wycisnąć 2-3 ml kleju na dołączoną miseczkę (tę ilość można 

wymieszać ręcznie i zużyć). 
4. Nanosić klej na łączony element. 
5. Połączyć klejone elementy i unieruchomić na kilka minut. 
6. Elementy ciężkie należy unieruchomić aż do całkowitego 

utwardzenia kleju. 
7. W przypadku potrzeby użycia małych ilości kleju należy 

wycisnąć porcje kleju na dołączoną miseczkę i wymieszać za 
pomocą dołączonej łyżeczki.  

 

 
 

WSKAZÓWKI I PORADY 

- nie stosować do polietylenu (PE), polipropylenu (PP), teflonu (PTFE) 
- nadmiar kleju który wypłynął i ma kontakt z powietrzem może być lepki jeszcze przez 24 h (nie wpływa to na 

wytrzymałość spoiny)  

 
 
 

AKTUALIZACJA: 05.05.2014 

Najnowsze osiągnięcie inżynierii chemicznej XXI wieku. Doskonały klej na 
bazie modyfikowanego metakrylanu metylu MMA. Stosowany tam, gdzie 
inne kleje zawodzą np. w reklamie przestrzennej, sportach ekstremalnych 
i wszędzie tam gdzie wymagana jest 100% niezawodność. Charakteryzuje 
się wysoką odpornością na uderzenia (wysoka udarność). 

 

Nr art.:  
X-904 Klej Metakrylowy-25ml, blister 
 



 
KLEJ METAKRYLOWY  

 PD-PT 

 

DANE TECHNICZNE 

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

X-904 
3506 10 00  

5902051001904 
25ml 

12 miesięcy  
bezbarwny 

czas otwarty: 
czas wstępnego utwardzania:  
wytrzymałość użytkowa:  
odporność na temp.: 
 

3 min. 
10-15 min 

30 min 
-50°C +130°C  min 

 

 
 

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: 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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