
 

 
 
PRODUKT:                                                             FIX2 KLEJ-USZCZELNIACZ bezbarwny 

 
Elastyczny, bezbarwny klej-uszczelniacz na bazie MS Polimeru, o szerokim zakresie 
zastosowań. Zalecany jest do klejenia i uszczelniania większości materiałów 
wykończeniowych na wszystkich rodzajach podłoży (również wilgotnych) oraz  
w przemyśle w miejscach, w których wymagana jest bezbarwna spoina i/lub 
kompatybilność z farbami. Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów, ani izocjanianów. 
Nie powoduje korozji metali oraz nie odbarwia powierzchni zasadowych (marmur, beton 
itp.). W większości przypadków nie wymaga użycia gruntu. Może być stosowany 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Tworzy trwałe i elastyczne 
połączenie o bardzo wysokiej sile spajania,  doskonale tłumiące wibracje, odporne na 
zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Spoina może 
być malowana już po utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez wpływu na tempo 
utwardzania. 

 
ZASTOSOWANIE: 

Produkt przeznaczony jest do klejenia i uszczelniania następujących materiałów: 
kamienia naturalnego, cegły, betonu, szkła, lustra, drewna, tynku, wełny mineralnej, 
waty szklanej, płyt kartonowo-gipsowych, tworzyw sztucznych (w wyjątkiem PE, PP  
i teflonu), metali. 
 

SPOSÓB UŻYCIA:  
Powierzchnie powinny być wyrównane, dokładnie oczyszczone (wolne od kurzu, rdzy, 
smarów, olejów itp.). Wylot z kartusza odciąć powyżej gwintu i wkręcić na niego 
końcówkę, przyciętą pod ostrym kątem na szerokość spoiny. Włożyć kartusz do 
wyciskacza i poprzez wyciskanie nakładać klej punktowo lub pasmami w poprzek całej 
powierzchni przyklejanego elementu. Następnie połączyć klejone elementy, silnie  
i równomiernie dociskając. 

DANE TECHNICZNE: 
Skład:        MS Polimer; 
Kolor:       bezbarwny; 
Gęstość:       1,08 ± 0,02 g/cm3; 
Rodzaj spoiny:      elastyczna; 
Temperatura pracy:     +5°C do +40°C; 
Czas tworzenia naskórka:    3-5 min; 
Tempo utwardzania:      2,5mm/24h 

 4mm/48h 
Odporność temp. spoiny po utwar.:   od -40°C do +80°C; 
Wytrzymałość przy zerwaniu:   ok. 2,5 N/mm2 (DIN 53504); 
Wydłużenie przy zerwaniu:    ok. 400% 
Dopuszczalne odkształcenie:    20% 
Moduł @ przy wydłużaniu 100 %:   0,9 N/mm2 (DIN 53504); 
Twardość Shore A:     41 ± 2 (DIN 53504); 
Wydajność:       300-500 g/m2; 
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Odporność chemiczna: 
 Dobra:    na wodę, rozpuszczalniki alifatyczne, olej, tłuszcze 
 Ograniczona:   na estry, ketony 
 Brak:     na koncentraty kwasów i chlorowane węglowodory 
  

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY: 
 

Chronić przed dziećmi. Podczas klejenia należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. 
 

OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE: 
 

Produkt pakowany jest w opakowania o pojemności: 290 ml 
Klej można przechowywać przez 9 miesięcy (od daty produkcji) w oryginalnie 
zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C w suchym pomieszczeniu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data opracowania: 1.07.2005r. 

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej 
wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za 
powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem 
produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. 
Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek 
nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. 
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