
Właściwości:

Zdjęcie produktu:

Dane techniczne:

Wymiary spoin:

Klej hybrydowy do folii greenteQ przeznaczony do klejenia materiałów zastosowania i elastyczna masa uszczelniająca. Nie zawiera silikonu, 
uszczelniających w budownictwie. Nadaje się do klejenia folii greenteQ w rozpuszczalników i izocyjanianów. Klej odporny na działanie wilgoci i mrozu, 
szczelinach dylatacyjnych i połączeniach wnęk okien i drzwi. bezpieczny dla podłoży porowatych (np. porobeton).
Klej hybrydowy do folii greenteQ to neutralnie twardniejąca, gotowa do 

Kit nieutwardzony
Rodzaj kitu

Kit utwardzony
Twardość Shore A (ISO 868)

System utwardzania

Tworzenie powłoki (23°C i 50% względnej wilgotności powietrza)

Maksymalne dopuszczalne odkształcenie

Czas utwardzania (23°C i 50% względnej wilgotności powietrza)

Moduł przy 100% elastyczności (ISO 8340)

Powrót poodkształceniowy (ISO 7389)

Gęstość (ISO 1183)

Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339-40)

Odporność termiczna

Kolor

Szerokość spoin

6 mm

8 mm

10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

polimery hybrydowe

25 (± 5)

sieciujący pod wpływem wilgoci z powietrza

25 min.

± 25%

2,5 - 3 mm / 24 godzin

0,39 N/mm²

> 70 %

1,528 g/ml

> 250 %

-40°C do +90°C

szary RAL 7004

Głębokość spoin

6 mm

6 mm

6 - 8 mm

10 mm

10 - 12 mm

15 mm

Dopuszczalna różnica

± 1 mm

± 1 mm

± 2 mm

± 2 mm

± 2 mm

± 3 mm

Klej hybrydowy do folii
Klej hybrydowy do folii greenteQ to jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająco-klejąca na bazie polimerów hybrydowych.
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
KLEJE - Klej hybrydowy do folii
Instrukcje użytkowania, dane dotyczące produktu i jego osiągnięć oraz inne dane techniczne stanowią w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. Służą one do tylko opisu właściwości i budowy produktów i nie stanowią 
gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań naszych produktów obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy dany produkt nadaje się do jego celów. Nasze doradztwo 
techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby służy tylko do Państwa informacji i jest absolutnie niewiążące.

Obliczanie zużycia:

Nakładanie kleju 40-50mm na ościeżu pasmami
o szer. 8 mm w przypadku następujących opakowań:

Kartusz

310 ml

600 ml

Wydajność

ok. 5,0 m

ok. 10,0 m

Aby przykleić powierzchnię możliwie 
jak najdokładniej zaleca się nakładanie kleju w
kształcie litery S.

Nazwa Nr artykułu VBHPojemność

290 ml / kartusz

600 ml / worek 

Klej hybrydowy do folii szary 

Klej hybrydowy do folii szary

180.025 / 0007

180.025 / 0009



Ogólne wskazówki:

Wszystkie wcześniejsze wydania niniejszego arkusza danych tracą niniejszym ważność.

Przygotowanie:

Podłoże musi być stałe, czyste, pozbawione kurzu i tłuszczu, wolne od luźnych próby przyczepności. Zaleca się również przeprowadzenie wystarczającej ilości 
cząsteczek (stabilne), ale nie musi być całkowicie suche. W razie potrzeby własnych prób w celu sprawdzenia przydatności produktu do planowanego 
powierzchnię należy odtłuścić za pomocą spirytusu lub etanolu. Do powierzchni rodzaju zastosowania. 
porowatych należy użyć środka gruntującego (primera). Należy przeprowadzić 

Czyszczenie:

Aplikacja:

Przechowywanie i forma dostawy:

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Świeży, jeszcze nieutwardzony klej hybrydowy do folii greenteQ można usunąć 
za pomocą acetonu lub podobnego rozpuszczalnika. Materiał utwardzony 
usuwać mechanicznie.

• Klejenie materiałów uszczelniających: Aby prawidłowo połączyć warstwę • Tolerancja powłok malarskich: 
tynku z folią należy przykleić folię do podłoża możliwie całą powierzchnią; Można malować większością farb na bazie wody i rozpuszczalników (metodą 
zaleca się nakładanie kleju w kształcie litery S. ,,mokro na mokro’’); po upływie 48 godzin po nałożeniu preparatu - należy 

oczyścić powierzchnię przed malowaniem. Zaleca się wcześniejsze próby 
• Uszczelnienie: Zaleca się oklejanie krawędzi szczelin odpowiednią taśmą malowania. Farby alkidowe wymagają wydłużonego czasu schnięcia.
klejącą. Klej hybrydowy do folii greenteQ nanieść w taki sposób, aby nie 
powstawały pęcherzyki powietrza. Dokładnie wypełnić szczeliny. Ograniczenia: 

• Nie stosować termicznych, mechanicznych ani chemicznych obciążeń, zanim 
• Na spód płytkiej szczeliny nałożyć taśmę samoprzylepną lub piankową, aby wulkanizacja całkowicie się nie zakończy. 
uniknąć przylgnięcia preparatu z trzech stron. Głębokość kleju w szczelinie 
dylatacyjnej powinna zajmować 2/3 szerokości szczeliny. Zbyt głębokie • Nie należy stosować kleju do folii w zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ 
złączenia należy uzupełnić odpowiednimi pianami wypełniającymi (PU). Do klej do utwardzania potrzebuje wilgoci z powietrza. Właściwa wentylacja jest 
głębokich fug należy zastosować mocną pianę poliuretanową jako wypełnienie bardzo ważna podczas stosowania i wulkanizacji kleju.
podkładowe. W szczelinach podłogowych, które poddawane są dużym 
obciążeniom mechanicznym, należy nanieść głęboko masę klejącą. Najlepiej • Nie należy stosować kleju hybrydowego do folii greenteQ do fug stale 
zaaplikować środek tak, aby nie przylegał do powierzchni dna szczeliny, lecz do zanurzonych w wodzie, szczelin w basenach wypełnionych chlorowaną wodą 
jej krawędzi bocznych. oraz w basenach w zamkniętych pomieszczeniach i basenach krytych, również 

do szczelin o szerokości lub głębokości poniżej 5mm. Nie stosować kleju do 
• Po otwarciu kartusza lub worka foliowego z klejem należy zużyć go w ciągu 24 łączenia mas bitumicznych, poliwęglanów i poliakrylanów oraz do klejenia 
godzin. tworzyw takich jak: PE, PP, PA, Teflon®.

• Nakładanie kleju: Temperatura aplikacji:
za pomocą pistoletu ręcznego lub pneumatycznego. Forma uszczelnienia jest od +5°C do +40°C
bardzo ważna. Należy unikać cienkich warstw. Wymagana szerokość fug to 
min. 6 mm. Możliwości naprawy:

Zaleca się stosowanie tego samego materiału.
• Tolerancja:
Klej hybrydowy do folii greenteQ jest kompatybilny z foliami greenteQ.

W przypadku magazynowania w chłodnych, suchych warunkach, 25 kartuszy po 290 ml / karton – 48 kartonów / paleta
zabezpieczonych przed mrozem uszczelniacz w zamkniętym oryginalnym 20 worków foliowych po 600 ml / karton – 36 kartonów / paleta
pojemniku nadaje się do zastosowania do 12 miesięcy.

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki 
bezpieczeństwa produktu oraz wskazówek producenta.
Karta charakterystyki dostępna na stronie auf www.greenteQ.info
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