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OPIS PRODUKTU  

Klej + szczeliwo jest wysokiej jakości jednoskładnikowym klejem-szczeliwem poliuretanowym sieciującym 

pod wpływem wilgoci zawartej w atmosferze do postaci elastomeru, charakteryzującym się doskonałą i silną 

przyczepnością do większości materiałów.  

Produkt produkowany jest w oparciu o system ISO 9001/14001 który gwarantuje wysoką i powtarzalną jakość 

materiału.   

 

Klej + szczeliwo posiada :  

CERTYFIKAT MARINE  

CERTYFIKAT CE EN15651-1 (F EXT – INT CC)  

CERTYFIKAT CE EN 15651-4 (F EXT- INT CC)  

ATEST PZH BK/B/0606/01/2018  

ZALETY PRODUKTU  

 jednoskładnikowy  

 trwale elastyczny  

 odporny na warunki atmosferyczne  

 nadający się do malowania (po utwardzeniu)  

 nadający się do obróbki mechanicznej i szlifowania  

 wykazuje dobrą przyczepność do różnego rodzaju materiałów  

  

 

 

DANE TECHNICZNE 

Charakterystyka chemiczna  Jednoskładnikowy poliuretan  

Kolor :  Biały, szary, czarny   

Gęstość w 20°C:  Czarny: 1,15± 0,02 / inne kolory:  1,16± 0,05  

Osiadanie (ISO 7390):   < 3mm  

Temperatura stosowania:  Optymalnie od + 5 do + 35°C  
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Czas tworzenia naskórka w 23°C i 50 % 

wilgotności względnej (Tack-free)  

Około 60 min.  

Czas otwarty  (Open time)  Około 45 min.  

Czas sieciowania w 23°C i 50 % 

wilgotności względnej  

4 mm/24 godz.  

Twardość po usieciowaniu 

(Shore A): (metoda 

wewnętrzna IT- 20 po ISO 868 

- 3 sekundy):  

Około 45  

Moduł sprężystości(ISO37):  0,5 MPa  

Odporność na rozdzieranie  (DIN53515):  10N/ mm  

Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 37):  1,4 MPa  

Wydłużenie do zerwania(ISO37):  >600 %  

Stopień możliwego przemieszczania   10-12%  

Odporność temperaturowa połączenia:  Stała  -40 do +90°C:   

Krótko terminowa : 1 godzina +140°C   

                                12 godzin +120 °C  

Odporność na środowisko kwaśne   Średnia  

Odporność na UV  Dobra  

Odporność na wodę i sole:  Doskonała  

Palność:  Produkt po utwardzeniu trudno zapalny ,odporność spoiny wg. 

Bourrelet   

Charakterystyka chemiczna  Jednoskładnikowy poliuretan  

Kolor :  Biały, szary, czarny   

 20mm, PV CSTB wg EN 1366‐4  

Temperatura zeszklenia :  -45°C  

Możliwość malowania:  Farby wodne: tak  

Farby rozpuszczalnikowe: zaleca sie przeprowadzenie prób  
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ZASTOSOWANIE  

Klej + szczeliwo jest produktem odpowiednim do wykonywania elastycznych, wytrzymałych i silnie 

przylegających Uszczelnień. Używany może być do spajania różnorakich materiałów używanych w wielu 

gałęziach przemysłu: stali zwykłej, betonu, drewna, metali kolorowych, , materiałów ceramicznych, aluminium, 

większości lakierowanych metali, poliestru , tworzyw sztucznych, szkła, kamienia oraz wielu innych. Z uwagi 

na możliwość powstawania naprężeń pękających w materiałach przeźroczystych i pigmentowanych należy 

bezwzględnie przestrzegać zaleceń producentów. Produkt przeznaczony jest dla doświadczonych i 

profesjonalnych użytkowników. Zaleca się przeprowadzenie testów dla aktualnie panujących warunków i 

wybranych powierzchni, celem zapewnienia przyczepności i właściwego doboru materiałów.  

  

MECHANIZM UTWARDZANIA  

  

Klej + szczeliwo utwardza się poprzez reakcję z wilgocią zawartą w powietrzu lub materiale. W niskich 

temperaturach zawartość wody w powietrzu jest zazwyczaj dużo niższa, dlatego normalne jest , że proces 

utwardzania przebiega wolniej. W przypadku wysokich temperatur , czas skórowania produktu znacznie się 

skraca.  

  

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA  

  

Klej + szczeliwo jest odporny jest na działanie detergentów, wodę słodką i morską, warunki atmosferyczne , 

środki myjące ,  czyszczące a także  mocno rozcieńczone kwasy i zasady. Krótkotrwale wykazuje odporność 

na paliwa i oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce. Nie jest odporny na alkohole i kwasy organiczne , 

zasady stężone , kwasy mineralne  oraz rozpuszczalniki. Powyższe dane są wytycznymi  ogólnymi, 

szczegółowe zalecenia i informacje dostępne na życzenie.  

SPOSÓB NAKŁADANIA  

Przygotowanie powierzchni do klejenia  

Powierzchnie uszczelniane lub klejone powinny być czyste, suche, oczyszczone z pyłu i kurzu, odtłuszczone 

oraz innych czynników, które mogłyby obniżyć skuteczność klejenia. Szczegółowe informacje znajdują się w 

przewodniku przygotowania powierzchni klejeiszczeliwa.pl   

Jeżeli powierzchnie wymagają przemycia zaleca się użycie metyloetyloketonu. Jeśli jest to konieczne zaleca 

się przetarcie powierzchni metalowych papierem ściernym. W razie potrzeby należy zastosować odpowiedni 

primer (promotor adhezji)  

Nakładanie:  

Klej + szczeliwo może być nakładany za pomocą ręcznego lub pneumatycznego pistoletu. Końcówkę dyszy 

należy przyciąć do żądanej grubości , jaka ma być uzyskana warstwa Klej + szczeliwo. Podczas wypełniania 

szczelina/nakładania nie można dopuścić do uwięzienia powietrza pod warstwą Klej + szczeliwo. Optymalna 

temperatura uszczelnianych i klejonych materiałów oraz masy Klej + szczeliwo powinna mieścić się w 

przedziale od +15 do +25°C. Nie nakładać masy w tem. Poniżej +5°C i powyżej 40 °C  

.Informacje dotyczące doboru odpowiedniego aplikatura do nakładania masy uzyskać można na życzenie lub 

u Doradców Technicznych  Klej + szczeliwo. Produkt należy zużyć w ciągu 24 godzin od otwarcia opakowania. 

W przypadku stosowania w zimną pogodę należy przechowywać produkt w temperaturze około 20°C. Nie 

należy nakładać na silikon. Należy unikać kontaktu z alkoholami oraz rozpuszczalnikami podczas sieciowania 

produktu.  
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WYGŁADZANIE  

  

Po nałożeniu należy docisnąć szczelinę za pomocą wilgotnego noża lub szpatułki. Wygładzanie fug /spoin 

należy przeprowadzić przed ze skórowaniem powierzchniowym produktu.  

  

CZYSZCZENIE  

  

Utwardzony Klej + szczeliwo można czyścić wyłącznie mechanicznie. Zabrudzone dłonie i skórę ,czyścić 

środkami czyszczącymi i wody. Nie należy stosować do tego rozpuszczalników.  

MALOWANIE Klej + szczeliwo 

  

Klej + szczeliwo jest produktem nadającym się do malowania , tylko po utwardzeniu. Malowanie proszkowe 
lub lakierami piecowymi może być przeprowadzone tylko po 100% utwardzeniu się. Pomalowane 
powierzchnie narażone mogą być na pęknięcia gdyż spowodowane to może być niższą elastycznością farb 
niż samego kleju-uszczelniacza.  

WYDAJNOŚĆ  

Dotyczy kartuszy 310 ml*  

Szerokość szczeliny (mm)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Długość uszczelnienia (m)  98  43  24  15  11  8  6  4  3  

  

OPAKOWANIA  

Klej + szczeliwo dostępny jest w kartuszach 310 ml, kiszkach 600 ml, hobokach 31 kg i beczkach 220 kg(pod 

zamówienie)  

  

MAGAZYNOWANIE I TERMIN WAŻNOŚCI  

Produkt należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do +25°C. 

Magazynowany w odpowiednich warunkach zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty produkcji.  

  

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH  

Produkt szkodliwy.  

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.  

  
Zalecenia i wskazówki zawarte w tej karcie technicznej są wynikiem naszych doświadczeń i praktyki. Za uzyskane wyniki nie możemy 
przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą. Wszelkie dane techniczne bazują na 
próbach i badaniach laboratoryjnych. W praktyce wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które 
producent nie ma wpływu. We wszystkich przypadkach zalecamy przeprowadzenie prób zgodności materiału z danym zastosowaniem .  

  

UWAGI PRAWNE  
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Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Klej + szczeliwo sa podane w dobrej 
wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia firmy Klej + szczeliwo i odnoszą sie do produktów składowanych, 
przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Klej + szczeliwo. Z uwagi na występujące w praktyce 
zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu 
Klej + szczeliwo, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Klej + 
szczeliwo nie mogą być podstawa do przyjęcia odpowiedzialności Klej + szczeliwo w przypadku używania produktów niezgodnie z 
zaleceniami podanymi przez Klej + szczeliwo. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego 
przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Klej + szczeliwo. Prawa własności osób trzecich musza być przestrzegane. Wszelkie 
zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Klej + szczeliwo, dostępnymi na stronie 
internetowej www.szopeneria.pl, które stanowią integralna cześć wszystkich umów zawieranych przez Klej + szczeliwo. Użytkownicy są 
zobowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Technicznej  użytkowanego produktu. Kopie aktualnej Karty 
Technicznej produktu Klej + szczeliwo dostarcza użytkownikowi na jego żądanie.   

  


