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Опис продукту  

Застосування  Полівінилацетатний клей на водній основі для внутрішніх робіт. Утворює 

міцні прозорі шви. Призначений для приклеювання дерева, кераміки, 

керамічної плитки, гіпсокартону, шпалер і склошпалер, паперу, картону, 

шкіри, поролону і тканини. Можливе додавання в якості пластифікуючої 

домішки в цементні розчини (штукатурку, стяжку і т.п.) і бетон. 

Властивості - для дерева і кераміки 

- висока міцність 

- водостійкий 

- швидко висихає 

- для внутрішніх робіт 

Колір Білий (після висихання прозорий) 

Зв’язуюча речовина Вінилацетатна дисперсія 

Склад Вінилацетатна дисперсія, модифікуючі домішки 

Розчинник Вода (рекомендується не розводити) 

Нанесення  

Основа Повинна бути міцною, рівною, чистою, сухою і придатною для обробки. 

Невбираючі глянцеві поверхні слід злегка зашкурити. 

Нанесення Перед використанням ретельно перемішати. Нанести клей на одну з 

поверхонь суцільним шаром і притиснути їх. При високих вимогах до 

міцності клейового шва нанести на обидві поверхні. 

Витрата При приклеюванні дерева –150 г/м², склошпалер – 120 г/м², шпалер і 

паперу – 80 г/м². 

Чистка інструментів Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт. 

Час висихання Експлуатацію виробів починати не раніше ніж через 6 годин, повну 

міцність клейовий шов набирає через 24 години при температурі основи    

+20°С і відносній вологості повітря 60%. 

Температура нанесення Роботи виконувати при температурі основи вище + 5°С і відносній 

вологості повітря нижче 80%. 
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Доповнення 

Фасовка 1 kg (кг); 3 kg (кг); 5 kg (кг); 10 kg (кг) 

Зберігання 

 

У щільно закритій тарі в складських приміщеннях при температурі від    

+5°С до +30°С. Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській 

упаковці - 12 місяців. Дату виготовлення і номер партії дивись на упаковці. 

Заходи безпеки Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу 

промити їх чистою водою. 

Утилізація Не викидати клей в каналізацію, водойми або на грунт. Залишки висохлого 

клею утилізуються як звичайне будівельне сміття. 
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Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність 

матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для 

передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної 
інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05. 
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