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Клей для підлогових покриттів 
                                                         Сторінки: 1 из 1 

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і 
різних способів застосування, що знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані 

результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування. 
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Технічні дані: 

Консистенцiя Паста 

Механізм затвердіння Сушка 

Щільність 1,48 г/см3 

Відкритий час Близько 45 мин (при 20°C і відн. вологості 65%) 

Час затвердіння Близько 12 год (при 20°C і відн. вологості 65%) 

Адгезійна міцність (DIN 18156) Близько 1,66 Н/мм2 

Термостiйкiсть Від -20 С до +80 С (повністю затверділий) 

Норма витрати: 
Залежно від використовуваного інструменту і субстрату 300 – 
400 г/м2 

 
Описание продукта: 
Клей 26А – готовый к использованию, не 
содержащий растворителей, эластичный клей с 
высокой силой соединения и большим открытым 
временем. Отличная адгезия к пористым 
субстратам: бетону, камню, древесине. 
  
Опис продукту: 
Для склеювання всіх видів підлогових покриттів, 
таких як вінілові килими, килими на пінній основі, 
ПВХ (ДСП), лінолеум та ін. Увага: хоча б один зі 
склеюваних матеріалів повинен бути пористий. 
 
Упаковка: 
Упаковка: 1 кг, 5 кг, 15 кг. 
 
Зберігання: 
12 місяців в оригінальній, не відкритій упаковці, в 
сухому місці, при температурі від + 5 до 25° C. 
Оберігати від морозу. 
 
Інструкція по застосуванню: 
Поверхню очистити від пилу та бруду.  
Клей наносити шпателем з дрібними (3 мм) 
трикутними зубцями на поверхню, яку можна 
покрити лінолеумом протягом 45 хвилин.  
Розстелити покриття на оброблену клеєм 
поверхню і щільно притиснути.  
Залишити для висихання на мінімум 12 годин.  
Температура нанесення від + 5 до + 35º С.  
Очищення: не затверділий клей може бути 
видалений з інструментів і матеріалів за 
допомогою води. 
 
 
 

Заходи безпеки: 
Дотримуватися звичайних правил безпеки гігієни. 
Працювати в захисних рукавичках. 
 
Норми та сертифікати: 
Продукт виробляється компанією Soudal NV, 
Бельгія, згідно з нормами ISO 9002. 
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