KARTA TECHNICZNA
KLEJ GIPSOWY UNIWERSALNY





Idealny do przyklejania płyt karton-gips
Szybki w przygotowaniu
Dobra przyczepność do podłoża
Silnie wiążący

ZASTOSOWANIE:
Klej Gipsowy Uniwersalny znajduje zastosowanie do przyklejania płyt kartonowych-gipsowo do podłoży gipsowych z cegły
ceramicznej i wapienno-piaskowej, betonu zwykłego i komórkowego, płyt wiórowo-cementowych i do łączenia ze sobą
prefabrykatów gipsowych wewnątrz budynków. Przeznaczony do stosowania z płyt PRO-MONTA. Zastosowanie drobnej frakcji
wypełniacza nie blokuje łączenia „pióro-wpust” przy murowaniu.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów i tłuszczów, wosku, resztek farb
olejnych, emulsyjnych itp. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić Gipsem Szpachlowym, a zniszczone i słabo
przylegające powierzchnie dokładnie usunąć. Podłoże o dużej chłonności zagruntować Preparatem Gruntującym lub Grunt
Koncentratem.
PRZYGOTOWANIE MIESZANKI:
Zawartość worka wsypać stopniowo do naczynia z wodą, zachowując proporcję na 20 kg proszku 10 litrów wody i pozostawić do
zwilżania na czas ok. 3 minut.. Następnie wymieszać ręcznie lub przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem do czasu
uzyskania jednolitej konsystencji gęstoplastycznej. Klej zużyć przed początkiem wiązania w czasie nie dłuższym jak 30 minut. Nie
zużyty materiał wyrzucić.
KLEJENIE:
Gęsto plastyczną masę nakładamy na płytę kartonowo-gipsową punktowo w odstępach 25-35 cm w pionie i poziomie lub o rozstawie
ok. 25 cm przy dużym obciążeniu płyty (np. glazurą). Następnie dociskamy do muru i pozostawiamy do stwardnienia.
Przytwierdzenie i wyrównanie płyty powinno odbyć się po ok. 5-10 minutach od nałożenia kleju i do 30 minut od wymieszania z
wodą.
ZUŻYCIE:
Zużycie w zależności od stanu podłożai grubości warstwy waha się od 3,0 do 5,0 kg na 1m2 powierzchni.
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Podczas pracy zastosować odpowiednie środki ochronne. W przypadku kontaktu mieszanki z oczami lub powierzchnią skóry dane
miejsce natychmiast należy przemyć wodą. W przypadku wystąpienia długotrwałych podrażnień skóry lub dostania się mieszanki do
oczu należy skontaktować się z lekarzem.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Czas przydatności do użycia wynosi do 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Przechowywać w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, chronić przed wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz przemarzaniem. Zbrylenie produktu jest
efektem niewłaściwego przechowywania. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. Nie niższej niż +5 oC. Nie
podlega przepisom ADR.
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KARTA TECHNICZNA
KLEJ GIPSOWY UNIWERSALNY
DANE TECHNICZNE I WYKONAWCZE:
Proporcje mieszanki

10l /20 kg mieszanki

Temperatura aplikacji

+5oC do +25oC

Czas pracy
(czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą)

30 minut

Czas otwarty

5-10 min

Czas wiązania

początek 30 minut

Wydajność

3-5 kg/m2

Przyczepność do podłoża

≥ 0,06 N/mm2

Możliwość wykonywania kolejnych warstw

12 h

Grubość warstwy

6 – 20 mm

Klasa reakcji na ogień

A1

Dopuszczalna wilgotność w pomieszczeniu w trakcie prac i
użytkowania
WYRÓB ZGODNY Z PN-EN 14496:2007

Do 70 %

OPAKOWANIA
Jednostkowe: worki papierowe 25 kg
Zbiorcze: paleta 48 szt x 25 kg = 1200 kg

Sicher Bautechnik Sp. z o. o. odpowiada za właściwą jakość wyrobu. Nie mamy wpływu na stosowanie nie zgodne z jego przeznaczeniem oraz
zaleceniami z karty technicznej. Przedstawione w karcie informacje podano w dobrej wierze zgodnie z najnowszym stanem wiedzy. Nie mogą one
zastąpić rzeczowego przygotowania uczestników procesu budowlanego oraz przestrzegania przepisów BHP i zasad sztuki budowlanej. W przypadku
wątpliwości należy skontaktować się z Doradcą Technicznym Sicher Bautechnik Sp z o. o. lub przeprowadzić odpowiednie próby.

www.sicher-bautechnik.com
Sicher Bautechnik Sp. z o. o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Milenijna 12/14
tel: 42 237 19 00, 237 24 00
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