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Dane techniczne

Opis produktu

Klej fleece-back PU
do przyklejania membran jednowarstwowych z podkładem z włókniny

Klej fleece-back jest jednoskładnikowym, utwardzanym wilgo-
cią klejem poliuretanowym do przyklejania membran jedno-
warstwowych z podkładem z włókniny. 

Nie wymaga dodatkowego sprzętu do aplikacji. Klej nakładany 
za pomocą pędzla lub wałka z owczej wełny - szybka i prosta 
aplikacja. Klej wymaga tylko jednostronnej warstwy, co przy-
spiesza czas aplikacji. 

Ponieważ klej fleece-back jest bezrozpuszczalnikowy i niepalny, 
nie wymaga żadnych dodatkowych środków do przechowywa-
nia na miejscu, co zmniejsza koszty magazynowania i trans-
portu.

Baza chemiczna Poliuretan
Zawartość ciał stałych 100%
Lepkość 3000- 4000 cps przy 20°C
Odporność chemiczna Odporne na wodę, rozcieńczone kwasy, zasady i oleje alifatyczne
Temperatura aplikacji 5 - 30°C
Rekomendowana temp. kleju od -20 do +120°C
Szybkość utwardzania 60 minut w 10°C | 30 minut w 20°C | 15 minut w 30°C
Palność Brak temperatury zapłonu
Wydajność na kg 250g/m2 - 4m2 | 400g/m2 - 2,5m2 | 500g/m2 - 2m2
Żywotnośc produktu 12 miesięcy od daty produkcji (D / P) - data podana na etykiecie produktu
Warunki przechowywania Przechowywać w nieotwieranych pojemnikach w temperaturach od +5°C do 

+30°C
Rozmiar opakowania • 6kg

• 12kg
• 22kg
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Klej fleece-back PU
do przyklejania membran jednowarstwowych z podkładem z włókniny

Zgodne podłoża

Wskazówki dotyczące aplikacji

•  beton
•  bloki kamienne
•  gips
•  sklejka

• izolacja z wełny kamiennej
• foliowana izolacja PUR / PIR
• izolacja PIR / PUR z powłoką  szklaną
• izolacja XPS / EPS

• Upewnij się, że podłoże jest suche, nie nakładaj kleju, jeśli obecna jest woda stojąca lub skroplona, upewnij 

się, że dach jest wolny od luźnych, ostrych i obcych materiałów, w tym oleju, smaru i innych zanieczyszczeń.

• Temperatura otoczenia i podłoża musi wynosić co najmniej 5°C, nie stosować, jeśli nadciągnie deszcz. 

Upewnij się, że membrana jest przecięta i przygotowana do ułożenia na klej.

• Nalej klej na podłoże w kształcie litery „S”, a następnie za pomocą wałka lub rakli rozprowadź klej na 

podłożu. Po nałożeniu kleju rozprowadź klej na podłożu ponownie za pomocą wałka, aby zapewnić spójne i 

równomierne pokrycie.

• Po uzyskaniu spójnego pokrycia, rozwiń membranę fleece-back na miejscu.

• Należy wspierać przyczepność za pomocą ważonego wałka lub szczotki nad membraną, aby zapewnić 

wystarczający kontakt membrany fleece-back z podłożem.

• Klej utwardza się w ciągu 30 minut w temperaturze 20°C - pełna siła przyczepności jest zwykle osiągana w 

ciągu 24 godzin. Stopień pokrycia zależy od chłonności membrany fleece-back i stanu podłoża i powinien 

być określony eksperymentalnie - skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje i wskazówki.

Ważna informacja
• Nie stosować na mokre dachy.
• Nie używać poniżej 5°C. Klej nie utwardzi się i nie powstanie wiązanie.
• Nie nakładaj więcej kleju, niż można pokryć w 15 minut.
• Przed użyciem zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa produktu.

Informacje przedstawione w tym dokumencie nie są formalną specyfikacją techniczną i powinny być traktowane jedynie jako wytyczne. Zalecamy, aby 
przed aplikacją przeprowadzić testy przyczepności. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem technicznym w celu uzyskania 
dalszej pomocy. Uwaga: w przypadku niektórych istniejących podłoży, takich jak TPO i EPDM, przed użyciem tego kleju wymagany byłby podkład. 
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje na temat naszej oferty podkładów.

Nie nadaje się do membran niezintegrowanych z włókniną, TPO / FPO, EPDM, PVC.


