
KLEJ  MONTAŻOWY  MS HIGH TACK
Elastyczny klej o bardzo wysokiej 
przyczepności początkowej

• Ekstremalnie wysoka przyczep-
ność początkowa (HIGH TACK)

• Perfekcyjna przyczepność do 
większości podłoży bez ko-
nieczności użycia preparatów 
gruntujących

• Bardzo dobra odporność na 
działanie promieniowania UV  
i innych warunków pogodowych

• Może być malowany po całko-
witym utwardzeniu

• Nie powoduje korozji metali

• Odporny na działanie wody 
 i wody morskiej

Zastosowanie
Bezrozpuszczalnikowy klej jednokomponentowy, o bardzo wysokiej przyczepności 
początkowej, przeznaczony do zastosowań wymagających przenoszenia obciążeń 
(również dynamicznych). Może być stosowany na podłożach takich jak: aluminium, 
stal i stal nierdzewna, ołów, miedź, mosiądz, żelazo, cynk, kamień , beton, gips i płyty 
kartonowo gipsowe, lustra, szkło i powierzchnie szkliwione, ceramika, HPL, laminaty, 
płyty włókienno-cementowe, płyty dekoracyjne, powłoki malarskie, drewno, korek  
i niektóre tworzywa sztuczne (PU, PVC, ABS i GFK).

Zawartość: Kolor Art. nr Pak./szt.
290 ml biały 0893 225 105 1/12

Dane techniczne
Baza surowcowa MS-Polimer
Gęstość ok. 1,57 g/cm3 
Czas tworzenia naskórka ok. 10 – 15 min. w temp. +23°C i RH 50%
Prędkość utwardzania ok. 2 mm/24 godziny
Twardość Shore A ok. 60
Moduł elastyczności 100 % 1,4 N/mm2

Wydłużenie przy zerwaniu 350%
Wytrzymałość na rozciąganie 2,20 N/mm2

Odporność na temperaturę od –40°C do +100°C (po utwardzeniu)

Temperatura aplikacji od +5°C do +40°C

Sposób użycia
Obciąć końcówkę kartusza i nakręcić 
dyszę aplikacyjną. Kartusz umieścić 
w pistolecie do kartuszy. Podłoża 
przeznaczone do klejenia powinny 
charakteryzować się odpowiednią 
wytrzymałością. Klejone powierzchnie 
powinny być czyste, suche, odtłuszczone, 
bez śladów oleju. Klej należy nakładać 
w postaci pionowych linii w odległości 
od 10 do 20 cm. Klejone elementy 
należy przykleić w ustalonej pozycji  
w ciągu czasu otwartego (przed  
wytworzeniem się naskórka) i docisnąć 
je do siebie, upewniając się, że grubość 
warstwy kleju wynosi co najmniej 
co najmniej 2 – 3 mm. Nie należy 
nakładać kleju w postaci kropek.  
Z powodu bardzo wysokiej 
przyczepności początkowej dodatkowe 
mocowanie podczas utwardzania kleju 
nie jest konieczne. 

Czyszczenie
Pozostałości nieutwardzonego kleju 
można usuwać z zabrudzonych  
powierzchni i narzędzi benzyną  
ekstrakcyjną. Po utwardzeniu konieczne 
jest czyszczenie mechaniczne.

UWAGI
Nie należy stosować kleju na po-
wierzchniach z tworzyw sztucznych 
takich jak PE, PP, PC, PMMA, PTFE, 
wrażliwy kamień naturalny, neopren, 
butyl, powierzchnie bitumiczne i itp. 
Nie należy stosować kleju do szklenia 
strukturalnego. 

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opako-
waniu, w suchym i chłodnym miejscu, 
w temperaturze od +5°C do +25°C. 
Okres trwałości 18 miesięcy od daty 
produkcji.

Niniejsze dane bazują na naszej wiedzy i naszych doświadczeniach. Ze względu jednak na 
wielorakość zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy, na co nie ma 
wpływu, w szczególnych przypadkach nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki 
pracy. Zawsze należy przeprowadzić własne próby. Gwarantujemy stałą jakość naszych 
produktów.


