Karta techniczna produktu
Data aktualizacji: 10.04.2019

Nazwa:

MAX KLEJ HYBRYDOWY HIGH TACK

Klej HIGH TACK to klej montażowy na bazie najnowszej generacji polimerów hybrydowych. Posiada
wyjątkową wytrzymałość na zerwanie - możliwe obciążenie aż do 22 kg/cm2. Przykleja ciężkie
przedmioty do podłoża bez konieczności ich podpierania. Klej może być stosowany wewnątrz i na
zewnątrz pomieszczeń – jest wodoodporny i odporny na mróz i UV. Jest bezwonny i malowalny. Po
wyschnięciu odporny na temperatury od -40 do +90 oC.
Zastosowanie MAX HIGH TACK doskonale klei: beton, kamień, klinkier, glazurę, ceramikę, lustra, szkło, drewno,
OSB, MDF, płyty G-K, korek, PCW oraz inne materiały budowlane.
:

Właściwości:

Sposób
stosowania:

Podłoże powinno być czyste, suche i odtłuszczone. Klej nanosić pistoletem do gęstych mas
równolegle pionowymi pasami lub punktowo. Ilość kleju dostosować do wielkości i ciężaru klejonych
elementów. Z uwagi na różnorodność tworzyw, przy plastikach przeprowadzić test. Nie stosować do
o
PE, PP, PC, gumy i papy. Nanosić w temperaturze +5 do +40 C. Czas schnięcia 2-3 mm/24 h.

Wydajność:

Z jednego kartusza 300 ml uzyskuje się ok. 18 mb spoiny o wymiarach 4 x 4 mm

Opakowania /
Kolor:

Kartusz 290 ml.
Biały

Składowanie
i transport

18 miesięcy. Data ważności na opakowaniu. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w suchym i
chłodnym miejscu w temperaturze od +5 do +25 oC.

Atesty,
aprobaty:

Karta Charakterystyki

Dane
techniczne:

1

Czas utwardzania wgłębnego

2-3 mm/24 h

2

Temperatura aplikacji (stosowania)

+5° do +40°C

3

Odporność termiczna (utwardzonego produktu)

-40° do +90°C

Wyprodukowano w UE dla
PIONEX Piotr Gabryś, ul. Wyzwolenia 89, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-008-06-25,
tel: 33/ 811 87 50, fax: 33/ 821 97 14, biuro@pionex.com.pl,
Oddział w Katowicach: ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice, tel: 32/ 352 07 12(3), fax: 32/ 352 32 86, katowice@pionex.com.pl
Oddział Rzeszów: ul. Boya Żeleńskiego 27, 35-105 Rzeszów, tel/fax:17/ 863 63 83, rzeszow@pionex.com.pl Oddział Lublin: ul.
Chemiczna 7, 20-329 Lublin, Tel: 81/7441707, lublin@pionex.com.pl

