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Стиропор-Клебер Д18 
Клей стиропоровий для декоративних плит 

 

 

 

 

Опис продукту  

Застосування  Для приклеювання декоративних стиропорових плит, декоративних 

елементів з пінопласту або поліуретану. Зручний в роботі; має високу 

клеючу здатність. Для внутрішніх робіт. 

Властивості  готовий до застосування 

 зручний в роботі 

 висока клеюча здатність 

Колір Білий 

Зв’язуюча речовина Акрилова дисперсія 

Склад Акрилова дисперсія, функціональні домішки, вода. 

Розчинник Вода (рекомендується не розводити) 

Нанесення  

Основа Повинна бути міцною, сухою та чистою. Поверхні гіпсових або цементних 

штукатурок чи шпаклівок  обов’язковово загрунтувати грунтівками Grund 

D17 або Tiefgrund D14. Поверхні, які піддаються впливу вологи і сильно 

вбираючі основи також обробити ґрунтовкою торговельної марки düfa. З 

поверхонь видалити не міцну штукатурку або перед ґрунтуванням 

зашліфувати. На складних основах зробити пробне приклеювання. 

Нанесення Перед використанням перемішати. Клей нанести на плитку крапками, 

смугами або на всю поверхню, в залежності від розміру та ваги плитки. 

Плиту добре притиснути до основи дерев’яною дошкою. Після нанесення 

клею приклеювання можливе протягом приблизно 20 хвилин в залежності 

від основи. При потребі звернутись до рекомендації технічної пам’ятки. 

Витрата Витрата - близько 250-650 г/м2, в залежності від способу нанесення та 

основи. 

Особливості Після висихання можливе фарбування. 

Чистка інструментів Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт. 

Час висихання Протягом 12 годин. 

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

https://www.docufreezer.com
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Доповнення 

Фасовка 1 кг; 3 кг; 8 кг; 15 кг; туби 280 мл 

Зберігання 

 

У щільно закритій тарі в складських приміщеннях при температурі від 

+5°С до +30°С. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій 

заводській тарі 24 місяці. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці. 

Заходи безпеки Зберігати в недоступному для дітей місці. Не зливати в каналізацію, у 

водойми та на ґрунт. 

Утилізація Залишки висохлого клею 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. (056) 377-95-05 

 

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 (056) 377-95-05. 
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