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CECHY KORZYŚCI 

- nie zawiera rozpuszczalników 
- odporny na wodę i temperaturę 
- odporny na agresywne czynniki chemiczne 
- wysoka odporność na przebicie elektryczne 
- po wyschnięciu może być obrabiany mechanicznie 

(szlifowanie, wiercenie, gwintowanie) 
 

- bezpieczny w użyciu 
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
- do zastosowań przemysłowych  
- do zalewania elementów elektronicznych 
- pozwala na odtworzenie uszkodzonych gwintów i 

elementów 
 

 
 

ZASTOSOWANIE SPOSÓB UŻYCIA 

Do typowych zastosowań Kleju Uniwersalnego 
Epoksydowego należą: 
- klejenie pękniętych plastikowych zderzaków, osłon, tablic 

rozdzielczych 
- uzupełnianie ubytków w betonie, kamieniu naturalnym 
- klejenie profili i płyt do tworzyw sztucznych 
- przyklejanie listew ozdobnych z drewna, styropianu, 

twardego PVC 
- wykonywanie chemoodpornych fug np. w stołach, 

posadzkach laboratoryjnych 

1. Powierzchnie klejenia należy oczyścić  mechanicznie i 
zszorstkować  (piaskowanie, szlifowanie, papierem 
ściernym, pilnikiem). 

2. Usunąć wszelkie zabrudzenia i odtłuścić (użyć Zestaw 
Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959). 

3. Wycisnąć odpowiednią ilość składników „A” i „B” w 
stosunku objętościowym 1:1 i dokładnie wymieszać do 
uzyskania jednolitego koloru. 

4. Przygotowaną mieszankę nanieść na jedną z 
powierzchni. 

5. Elementy mocno ścisnąć i pozostawić unieruchomione 
do pełnego utwardzenia kleju. 

 
 

WSKAZÓWKI I PORADY 

- przed wymieszaniem składników ogrzać  produkt do temperatury pokojowej 
- nie mieszać większej ilości składników A i B niż mogą być zużyte w czasie 30 minut (czas żywotności)  
- czas naprawy można skrócić kierując strumień ciepłego powietrza na spoinę 
- nie stosować do łączenia/wypełniania PP, PE i PTFE  

 
 
 
 

AKTUALIZACJA: 24.02.2014 

Wysokiej jakości uniwersalny klej dwuskładnikowy dający niespotykaną 
trwałość łączonych spoin. Stosowany do wszystkich materiałów 
używanych w technice, przemyśle i gospodarstwie domowym. Łączy 
trwałą spoiną szkło, metale, drewno, kamień, porcelanę, styropian, 
marmur, ebonit, fajans, twarde tworzywa sztuczne (z wyjątkiem PP, PE, 
PTFE i gumy silikonowej). Doskonale klei również kombinacje materiałowe 
np. szkło - metal, plastik - drewno. Spoiny charakteryzują się wysoką 
wytrzymałością i elastycznością przy zachowaniu twardości, dzięki czemu 
mogą być stosowane do łączenia materiałów o różnej rozszerzalności, 
eksploatowanych w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Chroni 
przed korozją. 

 

Nr art.: 
E-198 Klej Uniwersalny  Epoksydowy  – 2x20ml, blister 
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DANE TECHNICZNE 

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

E-198 
3506 10 00 

5902051000198 
2x20ml, blister 

36 miesięcy 
beżowy 

gęstość: 
wytrzymałość na ścinanie: 
 
żywotność po wymieszaniu: 
skurcz: 
wstępne utwardzenie (20°C): 
pełne utwardzenie (20°C): 
odporność na temp.: 

A = 1.3 g/cm3, B = 1.7 g/cm3 

stal nierdzewna 10,0MPa 
tworzywa szt. 2,0-4,0MPa 

30 min. 
< 0.1% 

135 min. 
24 godz. 

-30°C ÷ 70°C 

 
 

PRZECHOWYWANIE 

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

 
 

PRODUKTY POKREWNE 

Kleje Epoksydowe, Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący, Siatka Wzmacniająca 

 
 

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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