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Tytan Professional  

Fix² Rapid Klej high-tack 

 

Wysokiej jakości klej hybrydowy, o bardzo mocnym, natychmiastowym chwycie 

początkowym (200 kg/m2 w 5 sekund). Łączy wszystkie materiały, w każdych 

warunkach, tworząc trwałe i elastyczne połączenia o bardzo wysokiej sile spajania.  

Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Nie zawiera 
rozpuszczalników i izocyjanianów. Nie powoduje korozji metali oraz nie odbarwia 
powierzchni zasadowych (np. marmur). Tworzy trwałe i elastyczne połączenie o 
bardzo wysokiej sile spajania, doskonale tłumiące uderzenia i wibracje, odporne na 
zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV.  
 
 

Zalety 

 zastępuje śruby, kołki, wkręty 

 natychmiastowa przyczepność (200 kg/m
2
) 

 bardzo duża siła klejenia (23 kg/cm
2
) 

 tiksotropowy – nie spływa z powierzchni pionowych 

 trwale elastyczna, biała spoina 

 doskonałe łączy wszystkie materiały 

 do stosowanie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń 

 ekologiczny - nie zawiera rozpuszczalników i 
izocyjanianów 

 neutralny chemicznie - nie powoduje korozji metali, 
nie odbarwia powierzchni zasadowych (np. marmur) , 
nie niszczy powierzchni delikatnych (np. styropian, 
lustro) 

 spoina może być malowana (również farbami 
wodnymi) już po utworzeniu naskórka 

 duża odporność chemiczna – po utwardzeniu spoina 
niewrażliwa na wodę, rozpuszczalniki alifatyczne, olej, 
tłuszcze 

 duża odporność mechaniczna – spoina odporna na 
uderzenia i wibracje 

 spoina odporna na wilgoć i zmienne warunki 
atmosferyczne 

 
 
 

 
Zastosowanie 

 przyklejanie (bez podpierania) różnego rodzaju ciężkich 

lub mocno obciążonych elementów dekoracyjnych i 
wykończeniowych 

 klejenie paneli, progów, parapetów, listew 
przypodłogowych, cokołów, okładzin, profili, gzymsów, 
kasetonów, płytek ceramicznych, luster, blatów, półek, 
ram, tablic, materiałów izolacyjnych i innych 

 klejenie wzajemnie do siebie lub w dowolnej kombinacji: 
drewna i materiałów drewnopodobnych, szkła, lustra, 
szkła lakierowanego, kamienia, korka, metalu, blach 
metalowych, tworzyw sztucznych (z wyjątkiem PE, PP i 
teflonu), glazury, terakoty, ceramiki, styropianu i innych 
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DANE TECHNICZNE 

Kolor Biały 

Konsystencja  gęsta, tiksotropowa pasta 

Czas pracy ok. 10 min 

Tempo utwardzania 2-3 mm/24h 

Twardość Shore A 70 (DIN 53504) 

Odporność termiczna po utwardzeniu od -30°C do +80°C 

Temperatura pracy od +5°C do +30°C 
 

SPOSÓB UŻYCIA 

Przygotowanie podłoża 

 powierzchnie wyrównać i dokładnie oczyścić (usunąć 
kurz, rdzę, smar, oleje, farby, lakiery itp.) 

 Powierzchnie odtłuszczać najlepiej przy pomocy acetonu 
lub etanolu (szkło, glazura, metale) albo detergentu 
(tworzywa sztuczne). 

Przygotowanie produktu: 

 wylot z kartusza odciąć powyżej gwintu i wkręcić na niego 
aplikator 
uwaga: dostarczony z produktem aplikator (z nacięciem 
typu „V”) jest już przygotowany do użycia – nie należy go 
nacinać) 

 włożyć kartusz do wyciskacza w taki sposób, aby podczas 
aplikacji wycięcia „V” aplikatora znajdowało się u góry 
(spoina nałożona w ten sposób powinna mieć kształt 
trójkąta) 
uwaga: ze względu na wysoką lepkość kleju, zaleca się 
stosowanie wyciskacza do mas gęstych 

 
 
Aplikacja: 

 klej nanosić pasami lub punktowo na jedną z klejonych 
powierzchni, 
uwaga: w celu zwiększenia przyczepności początkowej 
zaleca się nakładać klej „faliście”. 

 następnie połączyć klejone elementy, silnie i 
równomiernie dociskając 

 podczas klejenia bardzo ciężkich materiałów zaleca się 
stosowanie podpórek przez ok. 24 godziny 

Czyszczenie narzędzi: 

 przed utwardzeniem: suchym ręcznikiem papierowym 
albo benzyna ekstrakcyjna lub acetonem 

 po utwardzeniu: mechanicznie 
 
 
 
 
 

 

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE 
Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze  od 
+5°C do +25°C 
 

kod kreskowy indeks opakowanie 
jednostkowe 

Pojemność 
opakowania 

Ilość sztuk  
w kartonie 

Ilość sztuk  
na palecie 

590 7516 95997 4 KLT-SP-HT-029-FX kartusz 290 ml 12 1440 
 

 

 

 

 

Data sporządzenia 20.09.2013 

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy 
z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, 
o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. 


