KLEJ DO DREWNA POLIURETANOWY D4
AKTUALIZACJA: 05.05.2014
Gotowy do użycia jednoskładnikowy, konstrukcyjny klej poliuretanowy o
bardzo wysokiej odporności na wodę – klasa D4. Charakteryzuje się bardzo
mocną siłą spajania i doskonałą przyczepnością do wszystkich rodzajów
drewna i materiałów drewnopochodnych, a także metali, szkła, tworzyw
sztucznych i większości materiałów budowlanych z wyjątkiem styropianu,
PE, PP.

Nr art.:
R-161 Klej do drewna poliuretanowy - 70ml, blister
R-123 Klej do drewna poliuretanowy - 250ml

CECHY
- nie zawiera rozpuszczalników
- spienia się podczas utwardzania
- po utwardzeniu odporny na wilgoć (klasa D4)

KORZYŚCI
- ekologiczny, nie wydziela szkodliwych oparów
- wypełnia wszystkie nierówności klejonych elementów
- możliwość klejenia elementów pracujących w
pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. łazienki

ZASTOSOWANIE
Klejenie drewnianych elementów konstrukcyjnych np.
schodów, stolarki okiennej i drzwiowej, materiałów
izolacyjnych, elementów łodzi i jachtów, konstrukcji
ogrodowych. Klei również wilgotne drewno. Niezastąpiony w
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody i
wilgoci.

SPOSÓB UŻYCIA
1. Klejone powierzchnie powinny być czyste, wolne od
kurzu i tłuszczu.
2. Jedną z łączonych powierzchni lekko zwilżyć wodą dla
przyspieszenia utwardzania kleju.
3. Na drugą powierzchnię nanieść klej i rozprowadzić
pędzlem lub szpachlą z drobnymi zębami.
4. Sklejane elementy złączyć i skręcić na ok. 3 godziny.
5. Pełną wytrzymałość spojenie uzyskuje po 8-16h.

WSKAZÓWKI I PORADY
UWAGA: Narzędzia czyścić spirytusem lub acetonem przed utwardzeniem kleju.

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

PD-PT

R-161, R-123
3506 10 00
5902051002161
5902051002123
70 ml, 250 ml
36 miesiecy (70 ml)
24 miesiące (250 ml)

kolor:
czas otwartego schnięcia:
czas pełnego utwardzenia:
odporność na temp.:

jasnobrązowy
5 min
8 godzin
-30°C ÷ 60°C

KLEJ DO DREWNA POLIURETANOWY D4
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

PRODUKTY POKREWNE
Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący, Klej Konstrukcyjny

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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