
 
 

Ulotka techniczna 

SUPERBOND-PU 

Informacje techniczne i instrukcje zawarte w Tej ulotce oparte są na wiedzy i doświadczeniu Działu Badań i Rozwoju naszej firmy oraz 
na wynikach długoterminowego stosowanie tego produktu w praktyce. Zalecenia i sugestie, dotyczące użytkowania tego produktu, nie 
stanowią gwarancji, ponieważ warunki na miejscu podczas jego aplikacji pozostają poza kontrolą naszej firmy. Dlatego to użytkownik 
ponosi odpowiedzialność za wybór tego produktu do przewidywanego jego zastosowania. Niniejsza ulotka techniczna automatycznie 
anuluje każdą poprzednią, dotyczącą tego samego produktu. 

 
 

 

 

Klej poliuretanowy, przeznaczony do silnego wiązania 
 

Opis 
 
Wysokowydajny, jednoskładnikowy klej 
poliuretanowy, bez rozpuszczalników. 

 Zapewnia silne wiązanie wszystkich 
materiałów budowlanych 

 Gotowy do użycia. 

 Doskonała wytrzymałość na upływający czas i 
warunki atmosferyczne. 

 Odporność na wahania temperatury od -40°C 
do + 110°C. 

 

Możliwości Zastosowania 
 
SUPERBOND-PU jest przeznaczony do silnego 
wiązania wszystkich materiałów budowlanych, 
takich jak drewno, beton, aluminium, płytki itp. 
Nadaje się również do każdej konstrukcji 
drewnianej, może być wykorzystywany w 
przemyśle meblarskim. Idealny do drobnych 
napraw. 

 

Dane techniczne 
 
Baza:   poliuretan 

Kolory:  biały 

Temperatura  
stosowania:  od +5st.C do +40st.C 

Siła przyczepności:  3,5 N/mm2 
 

Instrukcje stosowania 
 
1. Podłoże 
Podłoże musi być czyste i wolne od kurzu, 
pojedynczych nieczystości, tłuszczu itp. 
Spryskiwanie powierzchni wodą przyspieszy 
proces wiązania i jego moc. 
 
2. Nakładanie kleju 
Wkład z klejem należy włożyć do specjalnego 
pistoletu ręcznego, a dysza wylotowa powinna być 
skośnie ucięta. 
Klej należy nałożyć na wyznaczone miejsca w 
kształcie kropek lub pasków na jednej powierzchni, 
a następnie dwie powierzchnie należy mocno 
docisnąć, może być też użyty do tego celu 
gumowy młotek. 
 
 
 

 

Czyszczenie: 
Podczas gdy materiał jest wciąż świeży, można go 
czyścić acetonem. Jeśli materiał jest utwardzony, 
można go usunąć tylko mechanicznie. 

 

Czyszczenie 
 
Gdy klej jest jeszcze świeży, można go wyczyścić 
acetonem. Klej utwardzony, można usunąć tylko 
mechanicznie. 

 

Wydajność 
 
Typowe zużycie: 1 wkład z klejem / 12 metrów 
bieżących. 

 

Opakowanie 
 

Wkład z klejem 280 ml. 

 

Okres ważności - Przechowywanie 
 
12 miesięcy od daty produkcji, jeśli jest 
przechowywany w suchych warunkach i w nie 
wysokiej temperaturze. 
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