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Klej poliuretanowy do styropianu 
 
 
 
Nazwa produktu: Klej poliuretanowy do styropianu 
Opakowanie: 750 ml 
Zastosowanie: jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy do mocowania płyt styropianowych przy 
ocieplaniu budynków oraz do mocowania takich materiałów jak: styropian EPS i XPS oraz wełna mineralna 
twarda, do podłoży typu: drewno, płyta OSB, szkło, bitumy, cegła ceramiczna, beton, blacha powlekana i 
ocynkowana, beton komórkowy, płyta gipsowo-kartonowa. Może również służyć do klejenia płyt 
styropianowych, parapetów zewnętrznych, wypełniania szczelin między płytami styropianowymi i in. 
Właściwości: już po ok. 2 godzinach od zastosowania kleju można szlifować i kołkować płyty styropianowe. W 
odróżnieniu od tradycyjnych klejów cementowych, klej poliuretanowy cechuje się właściwościami 
termoizolacyjnymi zbliżonymi do takich materiałów jak styropian czy wełna. Klej można stosować także w 
okresach niższej temperatury, podczas gdy wysychanie kleju cementowego, w takich warunkach jest 
spowolnione. Ze względu na niewielką masę po aplikacji, klej poliuretanowy może być stosowany w systemie 
„ocieplenie na ocieplenie”. 
Sposób użycia: przed aplikacją kleju konieczne jest oczyszczenie podłoża z pyłu, kurzu, olejów oraz innych 
zanieczyszczeń obniżających przyczepność, a także śniegu i lodu. Należy również oczyścić powierzchnię z mchów 
i glonów. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków powłok malarskich, a także trzeba odkurzyć 
„głuche” tynki. Stare,  
ale stabilne powierzchnie powinny zostać obmiecione z kurzu i umyte wodą pod ciśnieniem. Przed użyciem 
należy przez kilkanaście sekund intensywnie potrząsać pojemnikiem, po czym zdjąć zabezpieczenie zaworu i 
nakręcić na niego pistolet. W trakcie pracy puszka powinna być skierowana dnem do góry. Przed rozpoczęciem 
klejenia płyt styropianowych należy zamocować listwy startowe. Klejąc płyty izolacyjne w systemach ociepleń 
klej należy nakładać po obwodzie płyty, ok. 2 cm od jej krawędzi, oraz jednym pasem przez środek płyty, 
równolegle do jej dłuższych boków. Klejąc płyty izolacyjne w przypadku termoizolacji fundamentów klej należy 
nakładać 5 pionowymi pasami równolegle do krótszych boków płyty, ok. 2 cm od jej krawędzi. Po upływie 2-4 
minut płytę należy przyłożyć do ściany 
i lekko docisnąć używając długiej łaty. W ciągu 20 minut od przyklejenia płyty styropianowej można korygować 
równość jej powierzchni. Świeże zabrudzenia można zmyć za pomocą czyścika do poliuretanu. Stwardniałą pianę 
należy usunąć mechanicznie. Napoczęte opakowanie należy wykorzystać w jak najkrótszym czasie. 
Temperatura stosowania: od 0°C do +40°C. 
Czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 minut. 
KOD EAN: 5900089217748 

 


