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Charakterystyka: 

Profesjonalny, wysokowydajny klej na bazie dyspersji polioctanu winylu. Nie zawiera 

rozpuszczalników organicznych. Łatwy w aplikacji i sprawny w działaniu. Tworzy transparentną 

spoinę o klasie wodoodporności D2. 

 

Zastosowanie: 

Produkt przeznaczony do bezpośredniego klejenia na zimno drewna, płyt wiórowych, sklejek, płyt 

stolarskich i innych materiałów drewnopochodnych między sobą oraz z wybranymi tworzywami 

sztucznymi i z tkaninami. Może być stosowany do klejenia papieru. Do stosowania wewnątrz 

pomieszczeń. 

 

Dane techniczne: 

- kolor kleju: biały; 

- kolor spoiny: bezbarwny; 

- konsystencja: wysokolepka ciecz; 

- gęstość: 1,05 kg/L; 

- czas otwarty kleju: 3-10 minut; 

- czas wstępnego wiązania: 25 minut; 

- czas pełnego wiązania: 24 h; 

- wydajność: 4- 10 m²/L w zależności od rodzaju i porowatości podłoża; 

- właściwości spoiny: wodoodporna (klasa wodoodporności D2). 

 

Sposób użycia: 

1. Przygotowanie powierzchni: 

    Powierzchnie klejone dokładnie oczyścić, odtłuścić "Acetonem" DRAGON i dopasować do siebie.    

    Elementyz tworzyw sztucznych w miejscu łączenia przetrzeć papierem ściernym. Pozostałości  

    starych wymalowań usunąć "Zmywaczem farb i lakierów" DRAGON. Klejone drewno powinno  

    być suche o wilgotności od 8% CM do12% CM. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić  

    40 - 70% CM.  

2. Temperatura podczas wykonywania prac: 

    Prace prowadzić w temp. powyżej +10 °C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).   

3. Zalecenia: 

    Przed rozpoczęciem prac zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać. Nałożyć cienką  

    warstwę kleju na jedną z łączonych powierzchni, odczekać 4 minuty i ścisnąć klejone elementy.   

    Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok. 24 godzinach. Po zakończeniu prac opakowanie z    
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    klejem szczelnie zamknąć. 

4. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów: 

    Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zaschnięty klej można usunąć jedynie              

    mechanicznie po uprzednim namoczeniu w ciepłej wodzie. 

5. Rozcieńczanie kleju: 

    Nie zaleca się rozcieńczania kleju. W szczególnych przypadkach można rozcieńczyć wodą. 

Opakowania: 

- opakowanie: tuba 50 ml/ 25 szt w opakowaniu zbiorczym; 

- opakowanie: butelka z tworzywa 250 ml/ 10 szt w opakowaniu zbiorczym. 

 

Przechowywanie i transport: 

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +5 

°C do +30 °C. Chronić przed dziećmi. W trakcie i po zakończeniu prac pomieszczenie należy 

intensywnie wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Stosować z dala od ognia przy 

sprawnie działającej wentylacji. Nie klei PP, PE, PTFE. Przemrożony klej trwale traci swoje 

właściwości. 

Producent: 

Wyprodukowano na zlecenie: 

Konsorcjum Handlowe „STOFARB” S.A. 

41-500 Chorzów, ul. Gościnna 1. 

Przez: 

DRAGON POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. 

KRS: 0000438759, NIP: 677-237-20-06, Regon: 122707541 

30-298 Kraków; ul. Powstania Listopadowego 14. 

tel.: (12) 623-80-80, 623-80-70; fax: (12) 637-79-30. 

 


