
Przygotowanie do pracy:

Zdjêcie produktu:

Dane techniczne:

Klej monta¿owy 1K (1K-Montageklebstoff greenteQ) stosowany jest do Klej monta¿owy 1K greenteQ spe³nia wymagania dotycz¹ce klejenia drewno-
monta¿u okien i schodów oraz w rzemioœle budowlanym, m.in. do mocowania drewno zgodnie z EN 204, grupa D4 - potwierdzono podczas badañ w Instytucie 
podpór pod³óg podwójnych oraz do ró¿nych celów monta¿owych i w wielu Techniki Okiennej Rosenheim, raport z badañ nr 555 42687/1, oraz w badaniach 
ga³êziach przemys³u. wg WATT 91 ~7,6 N/mm2, raport z badañ nr 555 42687/2.

Klej monta¿owy 1K greenteQ wykazuje doskona³¹ przyczepnoœæ do drewna i  
innych materia³ów budowlanych, ceramiki, metali, tworzyw termoutwardzalnych 
i termoplastycznych przy odpowiedniej wstêpnej obróbce powierzchni.

Sklejane powierzchnie musz¹ byæ suche, oczyszczone z kurzu i t³uszczu.  
Nale¿y usun¹æ ewentualne œrodki antyadhezyjne. W zale¿noœci od rodzaju 
materia³u i powierzchni klejonych nale¿y je przeszlifowaæ b¹dŸ zagruntowaæ.

Baza:

Kolor (utwardzonej warstwy kleju)

W³aœciwoœci (utwardzonej warstwy kleju)

Lepkoœæ (w temp. +20°C)

Gêstoœæ (wg EN 542 w temp. +20°C)

Wytrzyma³oœæ funkcjonalna (zale¿nie od zastosowania w temp. +20°C)

Minimalna temperatura stosowania

Czas tworzenia pow³oki – na sucho (20 oC,  wzgl. wilgotnoœci powietrza, 
iloœæ nak³adanego kleju 500 µm-PE/PCV)

50%

Czas tworzenia pow³oki – na mokro (20 ºC, zwil¿one wod¹,

iloœæ nak³adanego kleju 500 µm-PE/PCV)

Czas utwardzania
(warstwa kleju 2,5 mm, w +20°C, przy  )50% wzglêdnej wilgotnoœci powietrza

be¿owy

ci¹gliwo-elastyczny

œrednio lepki, o konsystencji pasty 

ok. 1,52 g/cm³

ok. 15 min.

od +7°C

ok. 5 min.

ok. 2 min.

ok. 24 h

jednosk³adnikowy poliuretan sieciuj¹cy pod wp³ywem wilgoci, bez rozpuszczalnika 
(nie zawiera lotnych substancji organicznych (VOC) zgodnie ze szwajcarsk¹ dyrektyw¹ VOC, 
punkt wrzenia < 240ºC)
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Klej monta¿owy 1K (1K-Montageklebstoff)

KARTA TECHNICZNA

W³aœciwoœci:

Klej monta¿owy 1K (1K-Montageklebstoff greenteQ) jest jednosk³adnikow¹, nie zawieraj¹c¹ rozpuszczalników, wype³niaj¹c¹ szczeliny 
poliuretanow¹ mas¹ klej¹c¹ do uniwersalnego zastosowania o szczególnie krótkim czasie reakcji i elastycznej spoinie.

KLEJE - Klej monta¿owy 1K (1K-Montageklebstoff)
Instrukcje u¿ytkowania, dane dotycz¹ce produktu i jego osi¹gniêæ oraz inne dane techniczne stanowi¹ w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. S³u¿¹ one do tylko opisu w³aœciwoœci i
budowy produktów i nie stanowi¹ gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze wzglêdu na szeroki zakres mo¿liwych zastosowañ naszych produktów obowi¹zkiem u¿ytkownika jest
sprawdzenie, czy dany produkt nadaje siê do jego celów. Nasze doradztwo techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby s³u¿y tylko do Pañstwa informacji i jest absolutnie niewi¹¿¹ce.



Ogólne wskazówki:

Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa:

Wa¿ne wskazówki:

Wszystkie wczeœniejsze wersje niniejszej karty technicznej trac¹ niniejszym  wa¿noœæ.

Patrz karta charakterystyki bezpieczeñstwa produktu.

Stosowanie:

Czyszczenie:

Sk³adowanie i forma dostawy:

Nieutwardzony klej nale¿y usun¹æ za pomoc¹ œrodka czyszcz¹cego do 
aluminium 2K (2K-Alu-Reiniger greenteQ). Utwardzony klej monta¿owy 1K 
greenteQ mo¿na usun¹æ z regu³y tylko mechanicznie.

Szczelnie zamkniête oryginalne pojemniki nale¿y przechowywaæ w suchych Oryginalny pojemnik: eurokartusz PE 310 ml (470 g),
pomieszczeniach w temperaturze od do . Chroniæ przed Opakowanie: 20 kartuszy/karton.
bezpoœrednim dzia³aniem promieni s³onecznych. Czas przechowywania w 
oryginalnie zamkniêtym pojemniku wynosi do 12 miesiêcy. Podczas 
sk³adowania wzrasta lepkoœæ produktu.

+15°C  +25°C

Do klejenia elementów z drewna modrzewiowego na zewn¹trz z zasady nie tworz¹cy siê sk³adnik „galaktoza arabska” (Arabicum Galactan) znacznie 
nale¿y stosowaæ kleju monta¿owego 1K greenteQ; zawarty w drewnie lub os³abia wytrzyma³oœæ po³¹czenia, b¹dŸ wrêcz je niszczy!

Klej monta¿owy 1K (1K-Montageklebstoff)
Klej monta¿owy 1K (1K-Montageklebstoff greenteQ) jest jednosk³adnikow¹, nie zawieraj¹c¹ rozpuszczalników, wype³niaj¹c¹ szczeliny 
poliuretanow¹ mas¹ klej¹c¹ do uniwersalnego zastosowania o szczególnie krótkim czasie reakcji i elastycznej spoinie.

08/2010 | www.vbh.pl

KARTA TECHNICZNA
KLEJE - Klej monta¿owy 1K (1K-Montageklebstoff)
Instrukcje u¿ytkowania, dane dotycz¹ce produktu i jego osi¹gniêæ oraz inne dane techniczne stanowi¹ w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. S³u¿¹ one do tylko opisu w³aœciwoœci i
budowy produktów i nie stanowi¹ gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze wzglêdu na szeroki zakres mo¿liwych zastosowañ naszych produktów obowi¹zkiem u¿ytkownika jest
sprawdzenie, czy dany produkt nadaje siê do jego celów. Nasze doradztwo techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby s³u¿y tylko do Pañstwa informacji i jest absolutnie niewi¹¿¹ce.
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