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Описание продукта  

Застосування  Водно-дисперсійний монтажний клей для зовнішніх і внутрішніх робіт. 

Завдяки тиксотропній консистенції легко наноситься на горизонтальні, 

вертикальні та похилі поверхні. Використовується при приклеюванні 

керамічної плитки, гнучкого мармуру, дерев'яних і гіпсокартонних 

панелей, лінолеуму (на нетканій основі), ковроліну, ПВХ, ДСП, QSB і 

OSB, дерева, паркету, металу, скла, пінополістиролу, пробкових, 

бамбукових панелей, при установці стінових тепло-ізоляційних і стельових 

панелей. Підходить для нерівних поверхонь. Після висихання може 

фарбуватись. 

Властивості • висока клеюча здатність 

• для зовнішніх та внутрішніх робіт 

•  довговічність склеювання  

•  стійкий до відриву; ударів 

•  не містить розчинників 

Колір Білий, висохлий клей білого кольору 

Щільність 1,36 ± 0,03 кг/л 

Зв’язуюча речовина Акрилова дисперсія 

Склад Поліакрилатно-водна дисперсія, синтетичний загущувач, домішки. Без 

розчинника. 

Розчинник (розріджувач) Вода (рекомендується не розбавляти) 

Нанесение  

Основа Склеювані поверхні, повинні бути сухими, очищеними від бруду, масел і 

нестійких лакофарбових покриттів. Не наносити клей на осипаючі 

поверхні. Вологість цементних основ повинна бути не більше 3%. Гіпсові 

основи додатково обробити грунтовкою   dufa  Grund D17 і витримати 

згідно інструкції. 

Одна з поверхонь повинна вбирати клей. 
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Нанесення При нанесенні з туби: за допомогою пістолету рівномірно нанести клей 

суцільною смужкою у вигляді "змійки" або крапками на одну з поверхонь. 

При нанесенні шпателем: використовувати шпатель з дрібними зубцями 

1-3 мм. Уникати занадто товстого шару клею. Нанести на клеючий 

матеріал або основу. Щільно притиснути поверхні одну до одної. 

Надлишки клею видалити. При приклеюванні нерівних поверхонь 

створити навантаження і зафіксувати на 8-24 години. Перед поклейкою 

настінних і підлогових покриттів рулони необхідно  розпакувати  при 

температурі не менше +15°С та розкатати за кілька годин до приклеювання 

для зменшення напруження, яке виникло в результаті упаковки. Після 

приклеювання покриття повинно бути притиснуте від центру до країв 

дерев'яним бруском для забезпечення повного контакту клею з покриттям і 

видалення повітря. 

Витрата З туби:12 пог. м при ширині шва 5х5 мм; 

З відра: від 0,25 до 1 кг/м². 

Особливості При використанні клею з туби для приклеювання паркету, настінних і 

підлогових рулонних покриттів, необхідно розтягнути клей по всій площі 

покриття, використовуючи при цьому зубчастий шпатель А1 (1,3 мм) або 

А2 (1,65 мм) (величина шпателя вибирається залежно від нерівності 

основи). 

Не використовувати для склеювання гумових матеріалів зовні приміщень 

які зазнають значних навантажень або в умовах високої вологості. 

Унаслідок використання в будівництві пластиків самого різного хімічного 

складу, для надійності клейового з'єднання рекомендується робити пробні 

проклейки. 

Чистка інструментів Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт. 

Час висихання Час коригування: до 20 хв. 

Час для механічного впливу: через 4 ч. 

Час повного висихання: від 24 год до 48 год, в залежності від основи. Всі 

значення дані для температури основи і повітря + 20°С і відносній 

вологості 60%. При зміні температури і вологості час висихання зміниться. 

Експлуатацію  покрить підлоги, панелей та інших матеріалів з присутністю 

постійних динамічних навантажень починати не менше ніж через 72 

години після приклеювання. Час можливого переміщення робочих по 

покриттю - через 4 год. 

Температура нанесення При температурі основи і повітря не нижче +5°С і не вище +30°С і 

відносній вологості повітря більше 80%.  

Доповнення 

Фасовка 280 мл; 1 кг; 2,5 кг; 5 кг; 10 кг 

Зберігання Оберігати від попадання прямих сонячних променів. Тримати подалі від 

тепла в прохолодному сухому приміщенні при температурі не нижче +5°С. 

Гарантійний термін зберігання - 12 місяців. Дату і партію виготовлення 

дивись на упаковці. 
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Заходи безпеки Роботи проводити в добре провітрюваному приміщенні. Берегти від дітей! 

Уникати контакту зі шкірою та очима. При попаданні на шкіру або в очі 

промити водою і при необхідності звернутися до лікаря. 

Утилізація Залишки висохлого клею утилізуються як звичайне будівельне сміття. 

17.01.2018 СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”   

Украина, г. Днипро  

ул. Курсантская, 7Б  

тел. (056) 377-95-05 

 

www.dufa.com.ua  

postMGF@ganza.com.ua 

 

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание 
разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель/пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их 

пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой 
редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05. 
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