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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 

OPIS PRODUKTU 
Uniwersalny klej na bazie polimeru hybrydowego (poliuretan modyfikowany silanem), charakteryzujący się 
wysoką początkową siłą klejenia. Doskonale przylega do wszystkich podłoży budowlanych, nawet mokrych 
powierzchni. Bezwonny, bez rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonu. Nie jest wrażliwy na wiele 
chemikaliów: słabe kwasy, zasady i oleje. Idealna początkowa siła klejenia umożliwia klejenie bez podpierania 
klejonych elementów. Po utwardzeniu spoinę można malować (nawet akwarelami). Spoina jest trwała, 
całkowicie odporna na zmiany warunków atmosferycznych i promieniowanie UV. 

OBSZARY ZASTOSOWANIA 
Klejenie i uszczelnianie wszystkich materiałów budowlanych:  
kamienia naturalnego, drewna, betonu, metalu, cegły, szkła, ceramiki, tynku, poliuretanu, plastiku, płyty 
wiórowej itp. Połączenia elastyczne w konstrukcjach drgających. Połączenie elementów wykonanych z blachy 
stalowej ocynkowanej, mosiądzu i innych 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
- Powierzchnia, na której ma być stosowany silikon, musi być czysta, wolna od kurzu, pyłków, smarów, rdzy 

i innych środków poprawiających przyczepność. 
- Powierzchnie szklane i oszklone należy odtłuścić alkoholem, benzyną lub innym rozpuszczalnikiem. 
- Zardzewiałe powierzchnie stalowe należy oczyścić szczotką drucianą, a utlenione metale (np. Miedź, 

ołów) poddać piaskowaniu i następnie zabezpieczyć przed korozją. 
- Przed przystąpieniem do naprawy należy usunąć pozostałości starej uszczelki. 
- Przed użyciem produktu zalecamy wykonanie testu przyczepności na zastosowanym podłożu. 
- Klej nie wymaga penetracji, ale na określonych podłożach może być konieczne zastosowanie powłoki 

penetrującej. 

SPOSÓB UŻYCIA 
- Zabezpiecz krawędzie taśmą maskującą przed nałożeniem kleju. 
- Odetnij koniec wkładu, pozostawiając część nici. Nakręcić aplikator na gwint. Odetnij jego koniec pod 

kątem na szerokość dostosowaną do wykonywanej spoiny. 
- Nakładać na szczeliwa ręcznym lub pneumatycznym pistoletem. 
- Naładowany klej można wyrównać skrobakiem silikonowym nasączonym roztworem Promiset - 
- preparat do zwilżania silikonu lub w roztworze mydła. 
- Używać narzędzi z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. 
- Klej twardnieje w wyniku reakcji z wilgocią z powietrza, dlatego uszczelnia się w warunkach 

umożliwiających dostęp do powietrza. 
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Mycie utwardzonej spoiny ogólnie dostępnymi środkami czyszczącymi przedłuża jej żywotność. 

Po skończonej pracy wytrzyj narzędzie ręcznikiem papierowym i umyj rozpuszczalnikiem.  

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA W MIEJSCU PRACY 
P 102 Chronić przed dziećmi. 

Powyższe informacje, zalecenia i wytyczne opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach i doświadczeniu i zostały 

przekazane w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie oraz u naszych dostawców. W przypadku 

zabiegów niezgodnych z instrukcją użytkowania materiału Privlab sp. z o.o. nie odpowiada za jego jakość.
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Typ utwardzania kleju
Jednoskładnikowy - sieciowanie wilgocią z 
powietrza

System utwardzania Neutralny - alkoksy
Czas przetwarzania ok. 6 min.
Pełny czas utwardzania 2-3 mm/24 h
Temperatura aplikacji [oC] +5 do +35

Odporność na ciepło (produkt utwardzony) [oC]: -40 do +90
Siła rozciągająca zgodnie z ISO 8339 2.3 Mpa
Początkowe wiązanie na poziomej powierzchni 500 kg/m2

Wstępne wiązanie na powierzchni pionowej 125 kg/m2

Twardość Shore’a ok. 90
Gęstość 1.43 g/cm3

Wydłużenie przy zerwaniu zgodnie z ISO 8339 30%
Wydajność Około 23 mb przyłącza o średnicy 4 mm uzyskuje 

się z kartusza 290 ml
Kolor biały
Przechowywanie i transport: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie 

zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym 
miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 35°C


