
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС.
Готовий до застосування клей для будь-яких матері-
алів, як-от полістирол, поліуретан, корок, скловата 
та плитка.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.
Емульсія смоли, наповнювачі, вода, різні присадки. 
Отримувана маса має бежевий колір.

ПОВЕРХНІ, НА ЯКІ МОЖНА НАНОСИТИ  
ПРОДУКТ.
У приміщенні: гіпсокартон, гіпсова плитка, ДСП, бетон, 
газобетон, цементна або гіпсова шпаклівка.
Ззовні: бетон, цегла.

УПАКОВКА.
Відра по 20 кг.

ЗБЕРІГАННЯ.
Зберігати 6 місяців в оригінальній непошкодженій 
упаковці в захищеному від морозу й високих темпе-
ратур місці.

ЗАСТОСУВАННЯ

ПЕРЕВАГИ

•  Не містить 
розчинників.

•  Універсальний 
клей.

•  Висока адгезія.

•  Ідеальне рішення 
для стін і стель.

КЛЕЙ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ 
МАТЕРІАЛІВ

ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ.
Температура під час нанесення та сушіння має бути 
в діапазоні 5–35 °C.
Не наносити на вологу поверхню.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ
Поверхні повинні бути непошкодженими, сухими, 
без пилу, залишків відділювальних речовин і неад-
гезивних часток.

НАНЕСЕННЯ.
Для застосування на гіпсокартоні необхідно по-
передньо нанести шар підготовчого покриття 
ґрунтовки.
Існує два способи нанесення: точково на ізоляці-
йний матеріал або цілісним шаром за допомогою 
рифленого шпателя.
Одразу нанесіть ізоляційний матеріал, сильно при-
тискаючи.
У разі встановлення на стелі вага ізоляційного ма-
теріалу не повинна перевищувати 2,5 кг/м2. Якщо 
вага матеріалу перевищує це значення, необхідно 
використовувати підпірки.

Спресовані жорсткі мінераловатні панелі не мож-
на приклеювати точковим способом (на відміну 
від полістирольних або поліуретанових панелей).
Адже поверхневі волокна можуть відірватися під 
дією сил розтягування.
Щоб забезпечити міцне кріплення панелей, слід 
заздалегідь нанести шпателем паралельні смуги 
клею з інтервалом приблизно 30 см, добре при-
тискаючи, щоб клей потрапив у волокна.
Після повного висихання смуг на такий підготов-
чий шар можна наносити точки клею.

ВИТРАТА ПРОДУКТУ.
Приблизно 1 кг/м2.

ЧАС ВИСИХАННЯ.
Від 24 до 72 годин залежно від умов навколишньо-
го середовища та поруватості поверхні.

ОЧИЩЕННЯ.
Інструменти необхідно мити водою ще до виси-
хання клею.

КЛЕЙ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ 
МАТЕРІАЛІВ
Готовий до використання 
пастоподібний клей для 
будь-яких матеріалів, що 
не містить розчинників, 
для приклеювання 
будь-яких ізоляційних 
матеріалів у приміщенні 
та на вулиці.

ПОРАДИ З НАНЕСЕННЯ

Для точкового 
нанесення 
необхідно 
витримувати 
між точками 
відстань 10–15 см, 
відступаючи не 
менше 5 см від 
країв елемента.

Не розводити.


