
Wszystkie informacje mogą być jedynie ogólnymi wskazówkami. Warunki pracy, na które nie mamy wpływu, oraz duża ilość różnych materiałów wykluczają 
wszelkie roszczenia wynikające z tych informacji. Możemy udzielić gwarancji tylko na stale wysoką jakość naszych produktów.
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Klej uniwersalny
Opis produktu:
Trwały, uniwersalny klej do układania ela-
stycznych i tekstylnych wykładzin podłogo-
wych z kolekcji MEGAgrün Gesünder Woh-
nen, na przykład podłóg designerskich (bez 
PVC), linoleum w pasach o długości do 3,2 
mm, designerskich podłóg korkowych Wise 
Wood pro SRT (oferujących dodatni bilans 
klimatyczny i bez PVC), i dywanów z włókien 
roślinnych i zwierzęcych, jak również włókien 
Econyl. Przeznaczony do równych, chłonnych 
i wyszpachlowanych powierzchni. Stosować 
tylko w pomieszczeniach.

Właściwości:
• krótki czas odparowania
• długi czas aplikacji
• najwyższa siła klejenia

Wielkość opakowania: 
14 kg

Przygotowanie podłoża: 
DIN 18 365. Podłoże musi być stałe, nośne, 
suche, wolne od pęknięć, czyste i wolne od 
substancji osłabiających przyczepność. Pod-
łoże dokładnie odkurzyć i wyrównać koncen-
tratem dyspersyjnym MEGA 235 w zależności 
od chłonności podłoża, zagruntować i wyrów-
nać cementową masą szpachlową MEGA 
636 zementäre Spachtelmasse. Pozostawić 
podkład i masę szpachlową do całkowitego 
wyschnięcia.

Stosowanie: 
1. Klej uniwersalny nałożyć równomiernie na 
podłoże za pomocą odpowiedniej pacy zęba-
tej i pozostawić do odparowania w zależno-
ści od nałożonej ilości, klimatu panującego w 
pomieszczeniu i chłonności podłoża. Nałożyć 
tylko tyle kleju, ile można pokryć w czasie apli-
kacji.

2. Ułożyć w wykładzinie, przetrzeć / docisnąć 
wałkiem na całej powierzchni i po ok. 20 minu-
tach poddać ponownej obróbce.

3. Zanieczyszczenia kleju usuwać wodą, gdy 
są one jeszcze świeże.

Dane techniczne

Pełne utwardzenie:
Po 72 godzinach

Czas odparowania:  10–45 min*
Czas aplikacji:  15–120 min*
Obciążalność po upływie: ok. 24 godz.*
Zamykanie spoin:  po ok. 24 godz.*
*W temperaturze 20 °C i przy 65 % wilgotno-
ści

Temperatura stosowania:
Nie należy przetwarzać w temp. poniżej 15 °C

Wilgotność względna:
Nie należy przetwarzać przy wilgotności 
względnej wynoszącej powyżej 75 %

Zużycie:
Tył powłoki Rozstaw zębów 
Zużycie
gładki A 5 180–200 g/m²
gładki A 1 200–280 g/m²
lekka struktura  A 2 250–350 g/m²
struktura  B 1 320–380 g/m²

Wskazówki ogólne

Przechowywanie: 
Okres trwałości wynosi co najmniej 12 mie-
sięcy. Przechowywać w chłodnym i suchym 
miejscu. Chronić przed mrozem.

Skład:
Dyspersje polimerowe, żywice modyfikowa-
ne, środki konserwujące, wypełniacze mine-
ralne, dodatki i woda

GISCODE: 
D1–wolny od rozpuszczalników 

EMICODE: 
EC1 PLUS

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz 
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Bezrozpuszczalnikowy zgodnie z TRGS 610. 
Co do zasady zaleca się stosowanie kremu 
ochronnego do skóry. Przechowywać w miej-
scu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić do-
kładną wentylację podczas i po zakończeniu 
przetwarzania oraz schnięcia!

Unikać jedzenia, picia i palenia podczas prze-
twarzania produktu. W przypadku kontaktu z 
oczami lub skórą natychmiast opłukać je/ją 
dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedo-
stania się produktu do kanalizacji, zbiorników 
wodnych lub gruntu. Natychmiast po użyciu 
umyć narzędzia wodą i mydłem Przekazywać 
do recyklingu tylko całkowicie puste pojem-
niki. Pozostałości produktu pozostawić do 
stwardnienia na powietrzu i utylizować jako 
odpady budowlane lub domowe.

Informacje dla alergików można uzyskać 
dzwoniąc pod numer: 040 54004-0.

Przestrzegać karty charakterystyki bezpie-
czeństwa!


