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Charakterystyka: 
Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty. Tworzy wytrzymałą i elastyczną spoinę o doskonałej 

przyczepności do wszystkich typowych podłoży w budownictwie. Nie powoduje reakcji z 

powierzchnią typowych luster. 

 

Zastosowanie: 
Przeznaczony do przyklejania luster różnego typu do podłoży porowatych jak i nieporowatych 

betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynku, płyt wiórowych, 

pilśniowych, kompozytowych itp. Nadaje się do mocowania luster mozaikowych. Może być 

stosowany do klejenia płytek ceramicznych, paneli i listew przysufitowych styropianowych oraz 

materiałów izolacyjnych. 

 

Dane techniczne: 
- kolor kleju: beżowy; 

- kolor spoiny: beżowy; 

- konsystencja: pasta; 

- gęstość: 1,33 kg/L; 

- czas otwarty kleju: 15 minut; 

- czas wstępnego wiązania: 2 h; 

- czas pełnego wiązania: 48 h; 

- wydajność: 1,4 - 2,8 m²/L w zależności od rodzaju i porowatości podłoża; 

- właściwości spoiny: elastyczna, wodoodporna o doskonałej przyczepności do wszystkich   

  typowych podłoży w budownictwie;  

- odporność spoiny na temperaturę: od -15 °C do +60 °C . 

 

Sposób użycia: 
1. Przygotowanie powierzchni: 

    Przed przystąpieniem do klejenia należy dokładnie oczyścić klejone powierzchnie. Pozostałości   

    starych wymalowań usunąć "Zmywaczem farb i lakierów" DRAGON, odtłuścić "Acetonem"  

    DRAGON, usunąć brud i kurz oraz w miarę możliwości wyrównać. Klejone powierzchnie powinny   

    być suche.  

2. Narzędzia: 

    Klej nakładać poprzez króciec dozujący dołączony do kartusza. 

3. Temperatura podczas wykonywania prac: 

    Prace prowadzić w temp. od +5 °C do +30 °C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych  
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    elementów).   

4. Zalecenia: 

    Odciąć końcówkę i założyć króciec dozujący. Klej nanosić punktowo lub równoległymi pasmami  

    na podłoże lub na lustro. Dodatkowo nałożyć kroplę na rogach lustra. W przypadku szczególnie  

    ciężkich luster należy nanieść większą ilość kleju, rozprowadzając go szpachelką ząbkowaną. Po  

    ok. 2-3 minutach przykleić lustro do podłoża i mocno docisnąć. Lustro można pozycjonować bez  

    odrywania przez ok. 10 minut od nałożenia kleju. Na czas schnięcia przymocować lustro do   

    podłoża (np. taśmą) w taki sposób aby umożliwić odparowanie rozpuszczalnika z kleju. Duże i  

    ciężkie lustra należy podeprzeć. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok. 48 godzinach. Po  

    zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć. 

5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów: 

    Zabrudzenia narzędzia i świeże plamy czyścić "Denaturatem" DRAGON. Zaschnięty klej można  

    usunąć jedynie mechanicznie. 

6. Rozcieńczanie kleju: 

    Nie zaleca się rozcieńczania kleju.  

7. Ograniczenia i uwagi: 

    Nie gruntować powierzchni, do której będzie przyklejane lustro. W razie wątpliwości sprawdzić  

    odporność lustra na działanie kleju. Nie stosować kleju 22C do przyklejania metalowych  

    uchwytów lustra, można do tego celu użyć "Klej epoksydowy uniwersalny" DRAGON. 

 

Opakowania: 
- opakowanie: kartusz  300 ml/ 15 szt w opakowaniu zbiorczym; 
 

Przechowywanie i transport: 
Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od 0°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. 

 

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. 

 


