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CECHY KORZYŚCI 

 nie spływa 

 elastyczny 

 tzw. szybki chwyt  

 optymalna lepkość  
 

 ekologiczny 

 przed utwardzeniem łatwo rozpuszcza się w wodzie 

 idealny do powierzchni pionowych 

 do montażu  elementów dźwiękoszczelnych  

 pozwala na szybkie łączenie elementów 

 łatwy do nakładania i rozprowadzania; wypełnia i niweluje 
niewielkie nierówności podłoża 

 nie zawiera rozpuszczalników 

 nieutwardzony można usunąć mokrą szmatką 

 
 

ZASTOSOWANIE SPOSÓB UŻYCIA 

Dyspersyjny klej montażowy przeznaczony do łączenia 
wszystkich materiałów budowlanych: głównie drewna, 
korka, wełny mineralnej, styropianu, a także szkła, metali, 
ceramiki i tworzyw sztucznych, itp. Do wszystkich podłoży 
takich jak: beton, tynk, płyty pilśniowe, paździerzowe i 
kartonowo-gipsowe. 
 

1. Powierzchnie klejone powinny być wolne od wszelkich 
zabrudzeń (kurz, woda, tłuszcz itd.). Powierzchnie 
metalowe odtłuścić stosując Zestaw Czyszczący P-102 
lub Odtłuszczacz Techniczny P-959. 

2. Nanieść klej punktowo lub pionowymi paskami na jedną 
z łączonych powierzchni. 

3. Elementy połączyć, docisnąć, pozostawić do pełnego 
utwardzenia (minimum 12 godzin). 

 

 
 

WSKAZÓWKI I PORADY 

 przy nieprawidłowym przyklejaniu przedmiotu nie należy go odklejać tylko skorygować przesuwając do właściwej pozycji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTUALIZACJA: 13.05.2014 

Montage-Fix jest klejem na bazie dyspersji wodnej. Jest najbardziej 
popularnym, uniwersalnym klejem montażowym. Zastępuje wkręty i 
gwoździe (znany pod nazwą "płynny gwóźdź"). Charakteryzuje się 
plastyczną, gęstą i tiksotropową konsystencją o bardzo wysokiej adhezji, 
która umożliwia trwałe połączenie elementów zaraz po ich dociśnięciu. 

 

Nr art.:  
R-331 Klej montażowy dyspersyjny- 100ml, blister 
R-737 Klej montażowy dyspersyjny- 100ml 
R-454 Klej montażowy dyspersyjny- 250ml 
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DANE TECHNICZNE 

nr art.:  
kod taryfy celnej: 
EAN:  
 
opakowanie: 
okres ważności: 
 

R -331, R-454 
3506 10 00 

5902051001331 
 

 100ml/ 250 ml 
24 miesiące 

 

kolor: 
gęstość: 
pełne utwardzenie: 
odporność na temp.: 

biały 
1,3-1,52  g/cm3 

24 godziny 
-15°C ÷ 60°C 

 
 

PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią. 

 
 

PRODUKTY POKREWNE 

Klej Montażowy Bezbarwny, Klej Montażowy Neoprenowy 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.  

 
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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