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Опис продукту  

Застосування  Дозволяє обходитись без цвяхів та шурупів під час зовнішніх та 

внутрішніх робіт. Підходить для нерівних поверхонь. Використовується 

при установці стінових теплоізоляційних, стельових панелей, молдингів 

(плінтуси, фризи, кути), підвіконь, віконних і дверних рам, ремонту 

паркету, а також для приклеюванні керамічної плитки, лінолеуму (на 

нетканій основі), матеріалів з гіпсокартону, ПВХ, ДСП, дерева, металу, 

скла, пінополістиролу, коркових панелей, можна використовувати для 

кріплення картин або килимів. 

Властивості  готовий до застосування 

 зручний в роботі 

 висока ключа здатність 

 екологічно безпечний 

Колір Білий 

Щільність 1,38 кг/л 

Зв’язуюча речовина Акрилова дисперсія 

Склад Поліакрілатводна водна дисперсія, синтетичний загущувач, домішки, вода. 

Без розчинника. Гранично допустима концентрація летючих органічних 

сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/а, згідно директиви ЄС, становить 

75 г/л (2007) і 30 г/л (2010); даний продукт не містить  ЛОС. 

Розчинник Вода (рекомендується не розводити) 

Нанесення  

Основа Поверхні що склеюються, мають бути сухими, очищеними від бруду, масел 

та нестійких лакофарбових покриттів. Бажано не наносити клей на 

поверхні, що осипаються. Одна з поверхонь повинна вбирати клей.  

Нанесення За допомогою пістолета рівномірно нанести клей суцільним валиком у 

вигляді «змійки» або крапками на одну із поверхонь. Щільно притиснути 

поверхні одна до одної. Надлишки клею видалити. При приклеюванні 

нерівних поверхонь створити навантаження і зафіксувати на 8-24 години. 

Витрата Туба вистачає на 11 погонних метрів. 

Особливості Після висихання можливе фарбувння. 
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Чистка інструментів Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт. 

Час висихання Відкритий час (для пристосування деталей що склеюються) – до 5 хвилин. 

Повне висихання 24 години. 

Температура нанесення Роботи вести при температурі основи та повітря вище +5°С. 

Доповнення 

Фасовка Туби 280 мл 

Зберігання 

 

Охороняти від впливу прямих сонячних променів. Зберігати подалі від 

відкритих джерел тепла, в прохолодному сухому приміщенні при 

температурі не нижче +5°С. Гарантійний термін зберігання 18 місяців.  

Дату та партію виготовлення дивись на упаковці. 

Заходи безпеки Роботи проводити подалі від відкритих джерел вогню, у добре 

провітрюваному приміщенні. Берегти від дітей! Уникати контакту зі 

шкірою й очима. При потраплянні на шкіру або в очі промити водою та 

при необхідності звернутись до лікаря. 

Утилізація Залишки висохлого клею безпечні для довкілля і утилізуються як звичайне 

будівельне сміття. 
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Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина 

 

 

СП з ІІ ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”   

Україна, м. Дніпро  

вул. Курсантська, 7Б  

тел. (0562) 34-55-55 

 

www.ganza.com.ua  

www.dufa.com.ua  

postMGF@ganza.com.ua 

 

  

  

 

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 (0562) 34-55-55. 

  

http://www.ganza.com.ua/
http://www.dufa.com.ua/
mailto:postMGF@ganza.com.ua

