
 
KLEJ MONTAŻOWY NEOPRENOWY 

 PD-PT 

 

AKTUALIZACJA: 13.05.2014 

Klej montażowy na bazie kauczuków syntetycznych. Charakteryzuje się 
mocnym „chwytem początkowym”. Szczególnie polecany do niechłonnych 
materiałów (szkło, ceramika, metal, tworzywa sztuczne). 

 

Nr art.:  
R-317 Klej montażowy neoprenowy - 100ml, blister 
R-744 Klej montażowy neoprenowy - 100ml, tuba 
R-539 Klej montażowy neoprenowy - 250ml, tuba 
R-594 Klej montażowy neoprenowy - 300ml, kartusz 
 

 
 
 

 

CECHY KORZYŚCI 

- nie spływa 
- elastyczny 
- tzw. szybki chwyt  
- odporny na wodę i zmienną temperaturę 
- nie zawiera toluenu i cykloheksanu 
- optymalna lepkość 

- idealny do powierzchni pionowych 
- do montażu  elementów dźwiękoszczelnych  
- pozwala na szybkie łączenie elementów 
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
- bezpieczny w użytkowaniu 
- łatwy do nakładania i rozprowadzania; wypełnia i niweluje 

niewielkie nierówności podłoża 

 

ZASTOSOWANIE SPOSÓB UŻYCIA 

Klej Montażowy Neoprenowy jest stosowany do materiałów 
budowlanych i wykończeniowych wykonanych z kamienia 
naturalnego, ceramiki budowlanej, betonu, drewna, płyt 
OSB, płyt kartonowo-gipsowych. Zastępuje śruby, gwoździe 
i nity. 
Typowe zastosowanie obejmuje: 
- mocowanie listew ościeżnicowych i przypodłogowych  
- mocowanie profili i paneli dekoracyjnych 
- klejenie płytek ceramicznych, uchwytów itp.  
- do wszystkich typów powierzchni stosowanych w 

budownictwie 

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, rozłączyć i odczekać około 
10 sek. (w temperaturze 18°C). 

4. Ponownie połączyć elementy, mocno docisnąć i 
pozostawić do pełnego utwardzenia (minimum 12 
godzin). 

 

 
 

WSKAZÓWKI I PORADY 

- większe elementy ostukać gumowym młotkiem, aby równomiernie do siebie przylegały 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KLEJ MONTAŻOWY NEOPRENOWY 
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DANE TECHNICZNE 

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

R -317/-744/-539/-594 
3506 10 00  

5902051001317 
5902051001744 
5902051001539 
5902051000594 

 
 100ml/100ml/250ml/300ml 

36 miesięcy 
 

kolor: 
gęstość: 
czas otwartego schnięcia: 
pełne utwardzenie: 
odporność na temp.: 

jasnobrązowy 
1,2  g/cm3 

  5 min. 
12 godzin 

-30°C ÷ 60°C 

 
 

PRZECHOWYWANIE 

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

 
 

PRODUKTY POKREWNE 

Klej Montażowy Bezbarwny, Klej Montażowy Dyspersyjny 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.  

UWAGA: Chronić przed dziećmi. 

 
 
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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