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I. Продукт 

 
 

 

 

 
 Основні характеристики:  
Активний, двокомпонентний клей на епоксидній основі, 
який не містить розчинника. 
 
Інші властивості 
Клей не скорочується і не розтягується при твердінні. 
Твердий клей можна шліфувати, полірувати, свердлити, 
піддавати механічній обробці і наносити на нього покриття. 
Має гарну стійкість до води, олив і звичайних розчинників. 
 
Упаковка: 2х50 г. 

 
Термін придатності:  
Продукт слід зберігати 24 місяці при температурі від -20 °С 
до +30 °С в герметичній упаковці виробника. Після 
закінчення цього часу продукт може бути придатним для 
використання, але рекомендується провести його перевірку 
або проконсультуватися з Технічним сервісом. 
 

 

Виробник:  
Хенкель Лтда, Ав. Проф. Вернон Кріебле, 91, Жардім 
Ітакві-Ітапеві Сан Паоло-Бразилія. 
 

II. Сфера застосування 

Призначений для склеювання, герметизації, ремонту виробів з різних матеріалів: всіх видів 
металу, кераміки, скла, скловолокна, дерева, пластиків і т. д. Ідеально підходить для 
відновлення відсутніх частин, для заповнення, вм'ятин, відколів, тріщин. Підходить для 
реставрації всіх видів будівельних матеріалів, плитки, мармуру, цементу, каменю, бетону, 
цегли, природних та штучних каменів тощо. 

 

III. Технічні характеристики 

Колір: сірий. 
 
Робоча температура експлуатації: від -30 °С до +150 °С. З’єднані частини під високим 
тиском не повинні піддаватися впливу температури вище +60 °С. 
 
Міцність на зсув (ЕN 1465): прибл. 11 Н/кв. мм (24 год., 23 °С, сталь / сталь). 
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IV. Вказівки щодо застосування 

 Підготовка основ 
З’єднувані поверхні мають бути сухими, очищеними від пилу і масел. При можливості 
необхідно зробити поверхні шорсткими.  
 
Підготовка продукту 
Відрізати однакові частини від кожного компонента. З'єднати відрізані частини одна з одною 
і розім'яти до однорідного стану. 

 
Нанесення клею 
Нанести отриманий склад на поверхні. За необхідності надати клейовому складу потрібної 
форми. Максимальний час використання становить 4 хвилини після змішування (при 20–
25° С). 

 
Час фіксації: 
Сполучені частини можна використовувати через 15 хвилин після склеювання (при 20–
25 °С).  
 
Час твердіння: 
Сильний удар витримується через 2 години після склеювання (при 20–25 °С), коли клей 
досягає міцності 10 Н/кв. мм. Твердіння можна прискорити шляхом збільшення температури 
(до 70 °С). При температурі нижче 15 °С твердіння сповільнюється. 
 
 

V. Додаткова інформація 

Інформація базується на рівні поточних знань виробника і не гарантує жодних конкретних 
властивостей продукту. Користувачі повинні самостійно перевіряти, чи існують будь-які 
умови, які вимагають додаткової інформації або захисту, і чи потрібне додаткове уточнення 
представлених даних. 
 

 


