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KARTA WŁASNOŚCI TECHNICZNYCH  ADEFIX P5 

 

Publikacja styczeń 2005 r.: wersja ta zastępuje wszelkie uprzednie dokumentacje. 

Własności techniczne:  

Tworzywo podstawowe Dyspersje syntetyczne 
Konsystencja Masa ciastowata 
Polimeryzacja Polimeryzacja fizyczna 
Czas otwarcia 10-15 min. 
Czas schnięcia ok. 24godz. 
Gęstość: 1,8g/ml 
Odporność na działanie temperatur -20 °C do +70 °C (po stwar dnieniu) 

Produkt:  
Klej ADEFIX P5 jest klejem ciastowatym, do klejenia produktów dekoracyjnych Nomastyl, Nomaclic, Arstyl

Własności charakterystyczne:  
- Bez rozpuszczalników:  
- Zachowuje nieznaczną elastyczność po wyschnięciu. 

Zastosowania:  
Klejenie polistyrenu ekstrudowanego lub styropianu i poliuretanu na ścianach i sufitach, na podłożu porowatym. 

Konfekcjonowanie:
Barwa: beżowa 
Opakowanie: wkłady 285 ml, pojemniki 1 i 5 kg 

Czas składowania: 
24 miesięcy w zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturach od +5 °C do 
+25 °C 

Podłoża:  
Rodzaj: podłoże porowate, np. cegły, beton, gips 
Warunki:  czyste, suche, odtłuszczone

Sposób użycia:  
Nakładanie: pistoletem (wkłady) lub szpachelką  
Powlec klejem powierzchnie klejone wyrobu, umieścić wyrób na podłożu i mocno docisnąć wyrób 
Temperatura nakładania: +5 °C do +30 °C 
Środek czyszczący: woda 
Łączenia: zachować szczelinę 2 do 3 mm pomiędzy każdym z profili. 

Środki ostrożności: 
Należy przestrzegać ogólnych warunków higieny pracy. 

Uwaga:
Zaleca się, aby podłoże było porowate.

UWAGI:  
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Niniejsza karta opisu technicznego sporządzona została na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. 
Z wyłączeniem odmiennych uzgodnień, sporządzonych na piśmie, wszelkie nasze opracowania, szkice, notatki, 
porady lub inne dokumenty techniczne dotyczące funkcjonalności, zachowania lub ewentualnych parametrów 
naszych artykułów, są przekazywane jedynie w celach informacyjnych i dla najczęściej występujących 
warunków użytkowania wyrobów, w normalnych warunkach stosowania i klimatu (umiarkowane regiony 
Europy) lub dla warunków określonych pisemnie przez klienta.
Z wyłączeniem przypadku umyślnego wprowadzenia w błąd lub wystąpienia ciężkiego przewinienia z naszej 
strony, opracowania te, zalecenia i inne dokumenty techniczne, nie mogą być podstawą do zgłaszania wobec 
nas żadnych roszczeń. Do obowiązków klienta należy ich skontrolowanie i sprawdzenie zgodności z warunkami 
użytkowania przewidzianymi przez klienta. 


