
 
 

  

KLEJ MONTAŻOWY SBS 
BAUSOLID 
 

OPIS WYROBU: 
 
Klej montażowy jest szybkoschnącym, uniwersalnym w zastosowaniu klejem, charakteryzującym się bardzo 
dobrą przyczepnością do drewna, szkła, twardego PCW oraz do większości materiałów spotykanych w 
budownictwie takich, jak: cegła, beton, gips. Zachowuje elastyczność po wyschnięciu. Łączenia wykonane 
Klejem montażowym są odporne na działanie wody i wahania temperatur do +60oC. 
ZASTOSOWANIE: 
Klej montażowy przeznaczony jest do mocowania paneli, profili, listew ściennych, przypodłogowych, progów, 
schodów, gzymsów, parapetów, plafonów, płytek kamiennych i ceramicznych. 
OPAKOWANIA: Kartusz 300 ml 
 
KOLORYSTYKA: beżowy  
 
SPOSÓB STOSOWANIA: 
Powierzchnie klejone powinny być czyste, wolne od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji 
osłabiających przyczepność. Szkło, powierzchnie glazurowane, drewno należy odtłuścić alkoholem, benzyną 
ekstrakcyjną bądź innym rozpuszczalnikiem.  
Klej nanieść punktowo lub pasmami na przyklejany materiał i dokładnie rozprowadzić. Powierzchnie złączyć, 
silnie docisnąć, odczekać 5 min. 
Po zakończeniu prac narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem, benzyną lakierniczą. 
Ułożenie przyklejonego materiału można poprawić tylko przesuwając (bez odklejania) złączonych powierzchni. 
Sklejone materiały pozostawić w kontakcie na czas pełnego utwardzania kleju. W przypadku klejenia 
materiałów nietypowych zaleca się wstępne wykonanie prób. 
Przed zastosowaniem wyrobu zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu. 
 
SKŁADOWANIE: 12 miesięcy od daty produkcji 
 
PODSTAWOWE PARAMETRY: 
Gęstość, 20 oC [ g/cm3 ]     1,57 
Min. temperatura stosowania     +10°C  
Min. temperatura  przechowywania    +5°C do +35°C   
Odporność termiczna        -18°C do +56°C    
Xi Produkt drażniący. 
R10 Produkt łatwopalny. 
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 
R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany 
w środowisku wodnym. 
S2 Chronić przed dziećmi. 
S24 Unikać zanieczyszczenia skóry. 
S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne. 
Zawiera keton etylowo-metylowy (MEK) < 9% 
 
Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Informacji Technicznej są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy                                                         
i zostały podane w dobrej wierze. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania 
kleju, firma nie ponosi odpowiedzialności za jakość uszczelnienia. 
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