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Własności techniczne: 

Tworzywo podstawowe Poliuretan 
Konsystencja Masa ciastowata 
System twardnienia Za pomocą wilgoci powietrza 
Prędkość polimeryzacji 3 mm/24h (przy 20 °C/65% H.R.) 
Wytwarzanie się błony Ok. 15 min. (przy 20 °C/65% H.R.) 
Twardość 40±5 Shore A 
Gęstość:  1,30g/ml 
Odporność na działanie 
temperatur -30 °C przy +90 °C (po stwardnieniu) 

Utrata elastyczności >80% 
Odkształcenie maksymalne 20% 
Moduł sprężystości przy 100% 0,80N/mm² (DIN53504) 
Naprężenie maksymalne 1,70N/mm² (DIN53504) 
Wydłużenie przy rozerwaniu: 700% (DIN53504) 

Produkt:  
DOMOSTYL PU jest masą klejową poliuretanową, jednoskładnikową o dużej sprężystości. 

Własności charakterystyczne:  
- Łatwe nakładanie 
- Szybkie sieciowanie 
- Bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych 
- Może być malowany po wysuszeniu 

Zastosowania:  
Klejenie i łączenie elementów dekoracyjnych elewacji. 

Konfekcjonowanie:
Barwa: szara 
Opakowanie: wkłady alu 310 ml 

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

Podłoża:  
Rodzaj: większość ogólnie stosowanych materiałów budowlanych, z wyjątkiem szkła, PVC i płyt 
polistyrenowych. 
Warunki: czyste, suche, odpylone i odtłuszczone.
Zalecane jest przeprowadzanie badania przyczepności na każdym podłożu. 

Wymiary łączeń: 
Szerokość minimalna:  Klejenie: 2 mm 
    Spoinowanie: 5 mm 
Szerokość maksymalna:  Klejenie: 10 mm 
    Spoinowanie: 30 mm 
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Sposób użycia:  
Nakładanie: pistolet ręczny lub pneumatyczny. 
Temperatura nakładania: +15 °C do +30 °C 
Środek czyszczący: benzyna lakowa natychmiast po nałożeniu 
Wykończenie: gładzenie wodą mydlaną przed wytworzeniem się błony 

Środki ostrożności:
Należy przestrzegać ogólnych warunków higieny pracy 

Uwagi: 
Niezbędne jest przeprowadzenie próby z farbą, celem uniknięcia wszelkich problemów związanych 
z niezgodnością pomiędzy farbą i masą klejową. 

UWAGI:
Niniejsza karta opisu technicznego sporządzona została na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania 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. 


