
 
KLEJ DO LUSTER  

 PD-PT 

 

 
 

CECHY KORZYŚCI 

- nie zawiera octanów 
- neutralny 
- odporny na czynniki atmosferyczne  
- jednokomponentowy 
- trwale elastyczny 

- nie wydziela kwasu octowego podczas sieciowania 
- bezpieczny dla luster ze srebrną powłoką 
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
- łatwy i prosty w użyciu 
- zachowuje właściwości w temp. od -40°C do 120°C 

 
 

ZASTOSOWANIE SPOSÓB UŻYCIA 

Klej do luster charakteryzuje się bardzo dobrą 
przyczepnością do szkła, laminatów szklanych oraz do 
większości materiałów i podłoży spotykanych w 
budownictwie (drewno, tynk, cegły, beton, gazobeton, 
glazura, metale oraz większość nie plastycznych tworzyw 
sztucznych). Przeznaczony jest do klejenia mozaik 
lustrzanych (klejenie lustro-lustro) oraz do bezpośredniego 
mocowania luster dekoracyjnych na różnych podłożach: 
glazurze, szkle, tynkach, betonie, w ramach metalowych, 
drewnianych lub z tworzyw sztucznych. 

1. Powierzchnia, na którą ma być przyklejone lustro musi 
być czysta, sucha i wystarczająco mocna, aby utrzymać 
ciężar lustra.  

2. Zaznaczyć miejsce, w którym będzie mocowane lustro. 
3. Klej nakładać równoległymi, pionowymi pasami. 
4. W ciągu 10 minut od nałożenia kleju zamocować lustro 

we właściwym miejscu. 
5. Minimalna przestrzeń pomiędzy taflą lustra a podłożem 

jest potrzebna do przepływu wilgoci niezbędnej do 
utwardzenia kleju.  

6. Podczas schnięcia kleju (czas uzależniony od grubości 
nałożonej warstwy) lustro powinno być zabezpieczone 
przed niekontrolowanym oderwaniem się od podłoża. 
Najlepszym sposobem jest zastosowanie podpórki, na 
której lustro będzie się wspierało. Boki i górę należy 
unieruchomić taśmą klejącą.  

 

 
 

WSKAZÓWKI I PORADY 

- fugowanie obrzeży lustra wykonywać po 48 godzinach 

 
 
 
 
 
 

AKTUALIZACJA: 05.05.2014 

Specjalistyczny klej do luster jest jednoskładnikową masą klejąco-
uszczelniającą o neutralnym systemie utwardzania. Używany tam, gdzie 
silikony octanowe nie mogą być stosowane ze względu na agresywne 
(kwasowe) działanie. 

 

Nr art.:  
S-096 Klej do luster  – tuba 70ml, blister 
S-372 Klej do luster – kartusz 300ml 
 



 
KLEJ DO LUSTER  

 PD-PT 

 

DANE TECHNICZNE 

nr art.:  
kod taryfy celnej: 
EAN:  
 
pojemność: 
okres ważności: 
kolor:  
system utwardzania: 

S-096  / S-372 
3214 10 10 

5902051001096 
5902051000372   

70ml / 300ml 
18 miesięcy 
bezbarwny  

alkoksy 

gęstość: 
suchy dotykowo (23°C, wilgotność  50%): 
czas schnięcia (23°C, wilgotność  50%): 
twardość Shore A:  
wydłużenie przy zrywaniu: 
temperatura nakładania: 
odporność na temp.: 

1.05 g/ml 

10 min 
2mm/24h 

19 
200 % 

5°C ÷ 40°C 
-40°C ÷ 120°C 

 
 

PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C.  

 
 

PRODUKTY POKREWNE 

Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Produkt nie podlega przepisom dotyczącym identyfikacji w ramach uregulowań Dyrektyw EU. 

 
 
Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu. 
Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia 
przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania 
wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia 

tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt  godz. 6:00 - 16:00 
 

www.technicqll.pl                   office@technicqll.pl 
 

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia 
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt  godz. 6:00 - 14:00 
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