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ТЕХНІЧНА КАРТА 
ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ КЛЕЙ 

 

ОПИС: 

✓ це двокомпонентний поліуретановий клей, який застосовується для склеювання зовсім 

різних поверхонь. Він скріплює дві поверхні одна до іншої дуже міцно і може 

застосовуватись як всередині приміщень так і для роботи на вулиці.  

✓ завдяки своїй специфічній еластичності, система розрахована на розтягування влітку 

та не тріскає взимку 

✓ основні складові речовини: поліефір, неорганічні наповнювачі 

✓ не вміщає небезпечних речовин, що перевищують граничні ліміти безпеки, встановлені 

Постановами ЄС (EU-Directive) 

✓ придатний для використання в нормальних і теплих кліматичних умовах 

 
ЗАСТОСУВАННЯ: 

✓ склеювання синтетичного трав’яного покриття, промислового гумового покриття 

підлоги, спортивних покриттів 

 

ВЛАСТИВОСТІ: 

✓ не містить розчинників 

✓ висока сила склеювання та довгий термін роботи 

✓ стійкий до атмосферних впливів 

✓ витримує високі навантаження 

 

КОЛІР: 

✓ зелений або сірий 

 

ФАСУВАННЯ: 

✓ 24 кг 

 

ЗБЕРІГАННЯ: 

✓ зберігати в замкнутих оригінальних контейнерах при температурі від 4°С до 32°С 

✓ термін придатності - 12 місяців. Контейнери захищати від вологи і сонячного 

випромінювання 

 

РОЗХІД: 
✓ ≥ 500 г/м 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ: 

 

ЗАСТОСУВАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ: 
✓ для отримання кращих результатів, Частина А та Частина B потрібно перемішувати до 

отримання однорідного кольору на протязі 3 хвилин. Поверхня для накладання клею 

повинна бути чистою, сухою та без бруду або чужорідних матеріалів 

✓ стикування полотен та їх склеювання слід розпочинати після деякого періоду часу, 

виділеного для того, щоб полотно покриття випрямилось на основі та пристосувалось 

до умов навколишнього середовища 

✓ підготовка клею дуже важлива для забезпечення необхідної якості склеювання. Два 

компоненти клею повинні перемішатись повністю і якісне перемішування дуже 

важливе. Тому, під час змішування рекомендується використовувати дрель-міксер.  

✓ термін придатності відкритого клею зменшується при підвищенні температури. Для 

того, щоб запобігти затвердінню клею, рекомендується змішувати невелику кількість 

клею перед нанесенням його на поверхню 

✓ кількість клею, що наноситься на стикувальну стрічку повинна бути ≥ 500 гр/м. Стрічка 

повинна з’єднувати два краї рулонів. Кінцева відстань між краями рулонів повинна 

бути відкоригована таким чином, щоб вона рівнялась відстані калібру рулонів трави 

 

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ:  
✓ необхідно застосовувати захисний одяг, захисні окуляри і рукавички. Ретельно 

ознайомитися з інструкцією по дотриманню запобіжних заходів. Уникати контакту 

продукту зі шкірою та очима, уникати вдихання випарів. При попаданні на шкіру 

негайно вимити шкіру водою з милом. При попаданні в очі промити водою і звернутися 

за медичною допомогою. Уникати контакту з відкритим вогнем.  
 

 

 

Основа поліуретан 

Колір зелений або сірий 

Стан пастоподібний 

Структура висока в’язкість 

Запах слабкий 

Густина, кг/л 1,55 

Розчинність у воді не розчиняється 

Вага 24 кг 

Термін придатності у відкритому стані 
потрібно використати на протязі 30 хвилин після 

змішування двох компонентів 


