KARTA TECHNICZNA
ANSERCOLL 5-10-15-20
PRODUKT
Produkowany jest na bazie modyfikowanego kauczuku styrenowo-butadienowego z dodatkiem żywic
naturalnych.
ZASTOSOWANIE
Przeznaczony do przyklejania parkietu tradycyjnego i z materiałów drewnopochodnych (np. płyta OSB i
wiórowa) do wszelkich rodzajów podłoży stosowanych w budownictwie. Nadaje się do podłoży
zabrudzonych subitem.
WŁAŚCIWOŚCI
•
•
•
•
•
•
•

nie wymaga gruntowania
nie spienia się
nie powoduje pęcznienia drewna
nie zawiera wody i rozpuszczalników aromatycznych
tiksotropowy (zachowuje ślad szpachli zębatej)
utwardza się bez skurczu
tworzy elastyczną spoinę o podwyższonej odporności na starzenie

DANE TECHNICZNE
Lp.

Badana właściwość

Wymagania

1.

barwa kleju

beżowa

2.

barwa spoiny

beżowa

3.

sucha masa

72% ± 3

4.

czas otwarty

ok.15 min

5.

wytrzymałość spoiny na zrywanie

minimum 1,0 MPa po 1 dobie
minimum 1,5 MPa po 3 dobach

6.

lepkość (met. Brookfield’a)

40000 mPa*s ± 5000

7.

wydajność

1,0 ÷ 1,5 kg/m2(w zależności od chłonności podłoża)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Podłoże musi być równe, suche (maks. 2% wilgotności), czyste (bez zatłuszczeń i pyłu), mocne, bez
pęknięć i zarysowań. Powierzchnie gładkie (np. wylewka samopoziomująca) zaleca się przeszlifować, aby
poprawić przyczepność kleju. Podłoża pyliste, zatłuszczone gruntować Środkiem Gruntującym 5-10-15-20,
a podłoże o podwyższonej wilgotności do 5% należy zagruntować poliuretanowym Środkiem Gruntującym
PU 130. Podłoże zabrudzone subitem należy oczyścić z pozostałości kleju, wypiaskować i zagruntować
Środkiem Gruntującym 5-10-15-20.
Sposób użycia:
Klej należy równomiernie nanosić na podłoże za pomocą trójkątnej szpachli (podłoże niechłonne – szpachla
B3, podłoże chłonne- szpachla B5). Należy zachować pomiędzy ścianą a parkietem ok. 1,5 cm dylatacje.
Kliny należy usunąć zaraz po ułożeniu parkietu. Do usuwania zabrudzeń świeżym klejem i czyszczenia
urządzeń używać rozcieńczalnika do kleju 5-10-15-20.
Najlepsze warunki stosowania:
Temperatura kleju od 18 do 25oC
Temperatura podłoża 15oC
Wilgotność względna powietrza poniżej 70%
UWAGI
Ansercoll 5-10-15-20 zawiera rozpuszczalniki i wysokie temperatury powodują ich szybsze odparowanie.
Po otwarciu opakowania i wyłożeniu odpowiedniej ilości kleju należy je na powrót szczelnie zamknąć.
Klej jest palny. Świeżo zabrudzone powierzchnie czyścić acetonem. Po wyschnięciu usuwać mechanicznie.
MAGAZYNOWANIE
Magazynować w oryginalnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu. Nie przechowywać w
bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.
ATESTY
ITB nr AT-15-3252/2005
Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność
materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod
względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.

