
Klej do folii VERANO
Klej do folii greenteQ jest jednoskładnikową, elastyczną masą uszczelniająco-klejącą na bazie akrylanu. 

Właściwości:

Klej do folii greenteQ VERANO to klej przeznaczony do klejenia materiałów 
uszczelniających w budownictwie. Nadaje się do klejenia folii greenteQ w 
szczelinach dylatacyjnych i połączeniach z wnękami okien i drzwi oraz wyrów-
nywania niewielkich nierówności ościeży. Klej odporny na starzenie i warunki 

atmosferyczne, o wysokiej odporności termicznej (od -20°C do +80°C). Można 
go malować i tynkować.  
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Zdjęcie produktu:

Dane techniczne:

Nieutwardzony kit 
Rodzaj kitu dyspersja akrylowa
System utwardzania odparowanie wody
Czas tworzenia powłoki (23°C, przy wzgl. wilgotności powietrza 50%) 10 min.
Szybkość utwardzania (23°C, przy wzgl. wilgotności powietrza 50%) 2 mm / 24 h
Gęstość DIN 53479 1,70 g/ml
Klasa ogniowa materiałów budowlanych klasa E (B2)
Maksymalne dopuszczalne odkształcenie 10 %
Odporność na temperaturę od -20°C do +80°C
Kolor biały

Szerokość 
spoiny

Głębokość 
spoiny

Dopuszczalna różnica

3-4 mm 4-5 mm ± 1 mm
6 mm 6 mm ± 1 mm
8 mm 6 mm ± 1 mm
10 mm 6-8 mm ± 2 mm
15 mm 10 mm ± 2 mm
20 mm 10-12 mm ± 2 mm

Zużycie kleju do folii:

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

kartusz wydajność
310 ml ok. 5,2 m
600 ml ok. 10,0 m

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

Zestawienie szerokości i głębokości spoin:



Klej do folii VERANO
Klej do folii greenteQ jest jednoskładnikową, elastyczną masą uszczelniająco-klejącą na bazie akrylanu. 

Przygotowanie do pracy:
Podłoże musi być stałe, czyste, pozbawione kurzu i tłuszczu, wolne od luźnych 
cząsteczek. Jeśli to konieczne, powierzchnię należy odtłuścić za pomocą zmy-
wacza greenteQ, spirytusu lub etanolu. Na podłożach porowatych należy użyć 

primera (podkładu).

Czyszczenie:
Świeży, jeszcze nieutwardzony klej do folii greenteQ można usunąć za pomocą 
acetonu lub środka zmywającego. Utwardzony klej można usunąć tylko 
mechanicznie. 

Składowanie i forma dostawy:
Produkt przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, 
chłodnym, nienarażonym na mróz miejscu - do 24 miesięcy. 

20 kartuszy á 310 ml / karton - 48 kartonów / paleta 
20 worków foliowych á 600 ml / karton - 45 kartonów / paleta

Ogólne wskazówki:
Wszystkie wcześniejsze wydania karty technicznej produktu tracą niniejszym ważność.

Stosowanie:
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Klejenie materiałów uszczelniających: 
Aby prawidłowo połączyć warstwę tynku z folią należy przykleić folię do podłoża 
możliwie całą powierzchnią. 

Uszczelnienie: 
Zaleca się oklejanie krawędzi szczelin odpowiednią taśmą klejącą. Klej do folii 
greenteQ nanieść w taki sposób, aby nie powstawały pęcherzyki powietrza. 
Dokładnie wypełnić szczeliny. Wygładzić za pomocą środka wygładzającego 
(180.008/000), zanim wytworzy się kożuch. Natychmiast po tym usunąć taśmę 
klejącą. Nadmiar środka wygładzającego dokładnie zmyć z powierzchni ramy i 
szyby. 

Po otwarciu kartusza lub worka foliowego z klejem należy go zużyć w ciągu 24 
godzin.

Nakładanie kleju: 
za pomocą pistoletu ręcznego lub pneumatycznego. Forma uszczelnienia jest 
bardzo ważna. Należy unikać cienkich warstw. 
 
Tolerancja powłok malarskich: 
Powierzchnię kleju do folii można malować. W przypadku szczelin o niewielkiej 
możliwości ruchu (maks. 5%) możliwe jest pokrycie powłoką malarską całej  
powierzchni szczeliny. Ze względu na różnorodną elastyczność kleju i farby nie 
należy malować szczelin o większej możliwości ruchu (>5%), nie węższych niż 
1 mm.

Ograniczenia:
Nie stosować termicznych, mechanicznych ani chemicznych obciążeń, zanim 
wulkanizacja całkowicie się nie zakończy. 

Nie należy stosować kleju do folii do klejenia luster, powierzchni wykonanych z 
poliakrylanu i poliwęglanu oraz jako kit szklarski.

Do zastosowań sanitarnych zaleca się używanie silikonu greenteQ A Oxy-F. 
 
Temperatura nakładania: 
od +5°C do +35°C 
 
Stosować tylko w suchych i bezmroźnych warunkach pogodowych. 

Możliwość naprawy: 
Zalecany ten sam produkt.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Należy zapoznać się z treścią karty charakterystyki produktu. 
Należy stosować się do wskazówek producenta.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika.


