
W³aœciwoœci:

Klej MS Polimer greenteQ (przezroczysty) wykazuje dobr¹ przyczepnoœæ bez - stosowany równie¿ do wilgotnych powierzchni
koniecznoœci stosowania œrodka gruntuj¹cego (primera) do wiækszoúci - nie zawiera rozpuszczalników i izocyjanianów
materiaùów stosowanych w budownictwie, jak np. aluminium, stal - trwale elastyczny
(galwanizowana i nierdzewna), cynk, miedŸ, kamieñ naturalny, beton, ceg³a, - nie wywo³uje korozji elementów metalowych
p³yty ok³adzinowe, p³yty HPL, drewno, gips, szk³o, p³ytki glazurowane, tworzywo - do zastosowania wewn¹trz i na zewn¹trz pomieszczeñ
sztuczne, itp. - odporny na dzia³anie czynników atmosferycznych i promieni UV 
Klej MS Polimer (przezroczysty) doskonale nadaje siê do klejenia i - odporny na rozwój pleœni
uszczelniania ró¿nego rodzaju pod³o¿a; to uniwersalny klej-uszczelniacz do - Mo¿na malowaæ wiêkszoœci¹ farb na bazie wody i rozpuszczalników (metod¹ 
uszczelniania fug ³¹czeniowych i ruchomych. W³aœciwoœci wi¹¿¹ce ,,mokro na mokro’’) po up³ywie 48 godzin po na³o¿eniu preparatu - nale¿y 
zastosowanego kleju MS Polimer wyraŸnie zwiêkszaj¹ siê z up³ywem czasu. oczyœciæ powierzchniê przed malowaniem. Zaleca siæ wczeúniejsze próby 

malowania. Farby alkidowe wymagajà wyd³u¿onego czasu schniêcia.
- uszczelnia i klei
- krystalicznie przezroczysty
- doskona³a przyczepnoœæ do wiêkszoœci materia³ów budowlanych

Klej MS Polimer - przezroczysty 
Klej MS Polimer greenteQ (przezroczysty) to wysokiej jakoœci, trwale elastyczny klej-uszczelniacz na bazie polimerów MS (modyfikowanych 
silanów).
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
KLEJE i USZCZELNIACZE HYBRYDOWE - Klej MS Polimer - przezroczysty 
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 tylko do 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.

Zdjêcie produktu:

Dane techniczne:

Sposób utwardzenia

Szybkoœæ schniêcia

Sk³adnik podstawowy

Tworzenie wierzchniej warstwy (ko¿uszenie)

Gêstoœæ

Twardoœæ wg Shore A:

Maksymalne dopuszczalne odkszta³cenie

Naprê¿enie przy 100% wyd³u¿eniu

Naprê¿enie przy zerwaniu

Wyd³u¿enie przy zerwaniu

Naprê¿enie œcinaj¹ce

Zawartoœæ rozpuszczalników

Zawartoœæ izocyjanianów

Zawartoœæ suchej masy

Temperatura aplikacji

Odpornoœæ na dzia³anie wilgoci

Odpornoœæ termiczna

Wra¿liwoœæ na mróz

poprzez wilgotnoœæ powietrza

2,5 do 3,0 mm / 24 h

MS Polimer

15 - 20 minut

ok. 1,06 g/mlISO-1183

ISO-868 35 (± 5)

± 25 %

0,700 N/mm²ISO-8339-40

0,800 N/mm²ISO-8339-40

150 %ISO-8389-40

2,1 N/mm²DIN 53283

0 %

0 %

ok. 100 %

od +5°C do +40°C

bardzo dobra

od -40°C do +90°C

brak

Norma
(okreœlone w temperaturze +23°C, przy wilgotnoœci wzglêdnej powietrza 50%)



Ogólne wskazówki:

Wszystkie wczeœniejsze wydania niniejszego arkusza danych trac¹ niniejszym wa¿noœæ.

Dane techniczne:

Czyszczenie:

Aplikacja:

Przechowywanie i forma dostawy:

Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa:

Nadmiar kleju wystaj¹cy poza krawêdŸ klejenia mo¿na usun¹æ za pomoc¹ mechanicznie. Dla uzyskania g³adkiej powierzchni zaleca siê zastosowanie 
szpachelki. Nieutwardzone resztki kleju mo¿na usun¹æ za pomoc¹ œrodka œrodka wyg³adzaj¹cego greenteQ.
czyszcz¹cego do aluminium greenteQ. Utwardzony klej nale¿y usun¹æ 

Klej MS Polimer greenteQ (przezroczysty) nale¿y nak³adaæ na pod³o¿e lub Ograniczenia:
klejony element pasmami lub punktowo za pomoc¹ do³¹czonej koñcówki Nie nale¿y stosowaæ kleju MS Polimer greenteQ do: 
dozuj¹cej. Po naniesieniu kleju mo¿na dopasowaæ do siebie klejone elementy a • spoin nara¿onych na sta³e obci¹¿enie wod¹ 
nastêpnie mocno docisn¹æ. Zalecana odleg³oœæ miêdzy klejonymi elementami • spoin o szerokoœci lub g³êbokoœci < 5 mm
to 3,2 mm - w ten sposób warstwa klej¹ca tworzy odporn¹ na odkszta³cenia • spoin nara¿onych na sta³e zanurzenie w wodzie - w basenach z chlorowan¹ 
spoinê (zw³aszcza w przypadku zastosowania na zewn¹trz lub w wilgotnych wod¹
warunkach). Aby osi¹gn¹æ ten efekt zaleca siê równie¿ umieszczenie pomiêdzy • materia³ów bitumicznych
klejonymi powierzchniami dystansów lub taœmy piankowej o gruboœci 3,2 mm. • poliwêglanów i poliakrylanów
Jeœli gruboœæ taka nie mo¿e byæ zastosowana, dopuszcza siê cieñsz¹ warstwê 
kleju, jednak nie mniejsz¹ ni¿ 1,5 mm (zastosowanie wewn¹trz pomieszczeñ). Kleju MS Polimer greenteQ MS (przezroczysty) nie nale¿y stosowaæ równie¿ do 

®klejenia tworzyw, takich jak: PE, PP, PA, teflon  i bitumen. Niezbêdna jest 
Czas od na³o¿enia kleju do po³¹czenia elementów: odpowiednia wentylacja podczas aplikacji i procesu wi¹zania kleju.
Klej nale¿y nanieœæ na klejon¹ powierzchniê w jak najkrótszym czasie, 
maksymalnie 10 minut (w zale¿noœci od temperatury i wilgotnoœci powietrza). W Temperatura aplikacji:
tej fazie mo¿na dopasowaæ do siebie klejone elementy; nastêpnie nale¿y je od +5°C do +40°C
mocno docisn¹æ lub u¿yæ gumowego m³otka.

Klej przechowywany w ch³odnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem 25 kartuszy po 290 ml / karton – 48 kartonów / paleta
miejscu, w oryginalnie zamkniêtym opakowaniu w temp. 23°C nadaje siê do 
zastosowania do 9 miesiêcy.

Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ karty charakterystyki produktu.

Klej MS Polimer - przezroczysty 
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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 tylko do 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.

Klej MS Polimer greenteQ (przezroczysty) to wysokiej jakoœci, trwale elastyczny klej-uszczelniacz na bazie polimerów MS (modyfikowanych 
silanów).

Wymiary spoin:

Szerokoœæ spoin

6 mm

8 mm

10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

G³êbokoœæ spoin

6 mm

6 mm

6 - 8 mm

10 mm

10 - 12 mm

15 mm

Dopuszczalna ró¿nica

± 1 mm

± 1 mm

± 2 mm

± 2 mm

± 2 mm

± 3 mm

Przygotowanie:

Pod³o¿e musi byæ sta³e, czyste, pozbawione kurzu i t³uszczu, wolne od luŸnych równieý przeprowadzenie wystarczajàcej iloúci wùasnych prób w celu 
cz¹steczek. W razie potrzeby powierzchniæ naleýy odtùuúciã za pomocà sprawdzenia przydatnoúci produktu do planowanego rodzaju zastosowania. 
spirytusu lub etanolu. Do powierzchni porowatych naleýy uýyã œrodka 
gruntuj¹cego (primera). Naleýy przeprowadziã próby przyczepnoúci. Zaleca siæ 

Nazwa Nr artyku³u VBHPojemnoœæ

290 ml / kartuszKlej MS Polimer - przezroczysty 180.025 / 0150
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