
 
KLEJ TERMICZNY   

 PD-PT 

 
 

CECHY KORZYŚCI 

- konsystencja żelu 
- odporny na temperaturę 
 
- odporny chemicznie 

- nie spływa, idealny do powierzchni pionowych 
- do napraw elementów pracujących w wysokich 

temperaturach 
- do napraw kanałów dymowych, do osadzania wkładów 

kominkowych 

 
 

ZASTOSOWANIE SPOSÓB UŻYCIA 

Przeznaczony do napraw, montażu i uszczelnień układów 
wydechowych (np. kolektorów, tłumików) w pojazdach 
mechanicznych oraz budownictwie, w montażu i 
uszczelnianiu uszkodzonych przewodów szamotkowych, 
metalowych i ceramicznych, doprowadzających i 
odprowadzających spaliny, ciecze. 

Klejenie: 
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 na jedną z powierzchni , rozprowadzić go 
równomiernie i złączyć elementy. 

3. W ciągu 5 min. można korygować  położenie elementów.  
4. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
5. Wygrzać w temp. 400-500 C. 

 
 
Uszczelnianie: 
1. Fuga/szczelina powinna być wolna od wszelkich zabrudzeń 

(kurz, woda, tłuszcz itd.).  
2. Zaaplikować klej i wygładzić szpachelką maczaną w 

wodzie. 
3. W ciągu 5 min. można korygować  położenie elementów.  
6. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
7. Wygrzać w temp. 400-500 C. 

 

 
 

WSKAZÓWKI I PORADY 

- nie stosować do polietylenu (PE), polipropylenu (PP), teflonu (PTFE) 
- klej po wysuszeniu w temp pokojowej rozpuszcza się w wodzie. Dopiero wygrzanie go w temp 400-500 C uodparnia go 

na wodę. Wygrzewanie powinno trwać ok. 2h.  
- przy pierwszym wygrzaniu zwiększać stopniowo temperaturę. 
 

AKTUALIZACJA: 21.10.2015 

Klej termiczny to ognioodporny klej na bazie krzemianów. Doskonały do 
wszystkich materiałów pracujących w bardzo wysokich temperaturach, 
powyżej tysiąca stopni Celsjusza. Po wygrzaniu w temp 400-500 odporny 
na spaliny, rozcieńczone kwasy, wodę, chemikalia i ujemną temperaturę.  

 

Nr art.:  
R-457   Klej Termiczny - 70ml, blister 
R-518   Klej Termiczny - 300ml 



 
KLEJ TERMICZNY   

 PD-PT 

 

DANE TECHNICZNE 

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

R-457, R-518 
3506 10 00  

5902051000457 
5902051000518 

70ml / 300ml 
18 miesięcy  

 

kolor: 
gęstość: 
czas utwardzania: 
odporność na temp.: 
 

szary 
1,9-2,3 g/ml 

24h 
od -40°C do1200°C 

 

 
 

PRZECHOWYWANIE 

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

 
 

PRODUKTY POKREWNE 

Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący 

 
 

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 

 
 

http://www.technicqll.pl/
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