
Clusiv
ul. Strzelców Bytomskich 87B , 41-914 Bytom

info@clusiv.pl
tel. kom.: +48 506 04 07 97

T

KARTA WŁASNOŚCI TECHNICZNYCH ADEFIX® 
FLOORSTYL & WALLSTYL

 

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

Własności techniczne: 
Tworzywo podstawowe Dyspersje syntetyczne 
Konsystencja Masa ciastowata  
Polimeryzacja Polimeryzacja fizyczna 
Czas otwarcia 15 min. 
Czas schnięcia 24-48hrs 
Gęstość: Ca 1,3g/ml 
Odporność na działanie 
temperatur -20 °C do +70 °C (po stwardnieniu) 

Produkt:  
ADEFIX F&W jest uniwersalnym klejem mocującym, opracowanym dla listew wykańczających i cokołów 
przyściennych WALLSTYL – FLOORSTYL z NMC o bardzo dużej przyczepności początkowej. Stosowany 
głównie na powierzchniach porowatych.   

Własności charakterystyczne:  
- Ekologiczny, bez rozpuszczalników  
- Może być malowany farbami wodnymi 
- Wyrównuje nierówności podłoży 
- Przyczepność początkowa: > 100 kg/m² 
- Klejenie na jednej powierzchni  
-  Po stwardnieniu odporny na działanie wody 

Zastosowania:  
Dobra przyczepność do większości powierzchni porowatych. Przystosowany do mocowania cokolików 
przyściennych na podłożach pionowych betonowych, kamiennych, gipsowych, drewnianych itp. 

Konfekcjonowanie:
Barwa: biała 
Opakowanie: wkłady 310 ml 

Czas składowania: 
12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturach od +5 °C do 
+25 °C 
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Podłoża:  
Rodzaj: wszelkie podłoża z wyłączeniem polietylenu, polipropylenu, polietylenu tereftalanu i podłoży 
bitumicznych Jeden z klejonych elementów musi być porowaty 
Warunki przygotowania: podłoże musi być czyste, suche, odpylone i odtłuszczone

Zalecane jest przeprowadzanie badania przyczepności na każdym podłożu 

Sposób użycia:  
Nakładanie: pistolet ręczny lub pneumatyczny 
Temperatura nakładania: +5 °C do +30 °C 
Środek czyszczący: woda, natychmiast po zastosowaniu 
Produkt do naprawy: ten sam produkt, Adefix FLOORSTYL & WALLSTYL. 
Powierzchnie klejone muszą być czyste, suche i pozbawione tłuszczu i pyłu. 
Nakładać punktowo lub liniowo (co 15 cm) nie zapominając o narożnikach i krawędziach płyt.  

Środki ostrożności: 
Należy przestrzegać ogólnych warunków higieny pracy 

UWAGI: 
Siła docisku jest ważniejsza od czasu trwania schnięcia, jako warunek uzyskania doskonałej przyczepności 
początkowej i końcowej. 

UWAGI:  
Niniejsza karta opisu technicznego sporządzona została na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. 
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania wszelkich zmian bez uprzedniego powiadomienia. 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. 


