
 
 
 
 

Tytan Professional 
 

Klej ekologiczny 

 

Wysokiej jakości klej akrylowy, o natychmiastowym chwycie początkowym. 

Przeznaczony jest do łączenia różnorodnych materiałów dekoracyjnych i 

wykończeniowych do podłoży chłonnych. Charakteryzuje się bardzo dużą siłą 

klejenia oraz elastyczną, białą spoiną. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz 

pomieszczeń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zalety  

Zastosowanie 
  

•  natychmiastowa przyczepność (200 kg/m2)  Klejenie do podłoży chłonnych:  

•  wysoka wytrzymałość końcowa (90 kg/cm2) •  listew przypodłogowych, profili, cokołów  
• elastyczna, malowalna spoina •  paneli ściennych, parapetów, progów  

•  nadaje się do nierównych podłoży • elementów  z  drewna  i  materiałów  

•  do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń  drewnopochodnych,   twardego   PVC,   szkła,  

 • szybkie mocowanie elementów  
metalu, styropianu i kamienia itp. 

•   

•  nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników    

     

     

DANE TECHNICZNE    
    

Kolor i konsystencja  biała pasta  

Palność niepalny  

Gęstość  ok. 1,4 ±0,1 g/cm³  

Czas pracy 10 – 15 min  

Temperatura pracy od +10°C do +30°C   

Czas pełnego utwardzenia ok. 48 h   

Przyczepność początkowa 20-22 g/cm2  

Wytrzymałość końcowa 90 kg/cm2  

Wydajność 300 – 500 g/m²  

Czyszczenie narzędzi woda   
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SPOSÓB UŻYCIA 
 
Przygotowanie podłoża  
• Klejone powierzchnie należy dokładnie oczyścić, odkurzyć 

i osuszyć.  
Aplikacja kleju  
• wylot z kartusza odciąć powyżej gwintu i wkręcić na niego 

końcówkę, przyciętą pod ostrym kątem na szerokość 
spoiny 


• włożyć kartusz do wyciskacza i poprzez wyciskanie 

nakładać klej punktowo lub pasmami na jedną z klejonych 
powierzchni 


• w ciągu ok. 10 minut klejone elementy przyłożyć do 

podłoża i silnie docisnąć 
• pełna wytrzymałość następuje po 48 godzinach. 

 
 
 
 
 
 

 
Czyszczenie  
• Narzędzia i wszelkie zabrudzenia czyścić wodą, 

natychmiast po zakończeniu pracy (przed utwardzeniem 
kleju). Utwardzony klej można usunąć jedynie 
mechanicznie. 

 

OGRANICZENIA STOSOWANIA 
 
• Przynajmniej jedna z klejonych powierzchni musi być 

chłonna
• unikać kontaktu kleju z wodą, póki klej nie zwiąże
• rekomendowane jest przeprowadzenie wstępnych 

testów klejenia
• nie stosować do PE, PP, teflonu i powierzchni 

bitumicznych
• nie stosować do powierzchni stale narażonych na 

działanie wody
 

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE  
Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy od daty 
produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchym 
miejscu. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C.  
Chronić przed mrozem.  
 
Dostępna pojemność: 200ml, 310ml 
Kolor: biały  

 
 

 
 
 

Dostępna pojemność Opakowanie jednostkowe Ilość sztuk w kartonie Indeks kod EAN 

310ml kartusz 6 KLT-SP-EK-031 590 351 803 398 8 

200ml kartusz 12 KLT-SP-EK-020 590 751 698 681 9 
 

Ostrzeżenia i zalecenia BHP  
Produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. W trakcie stosowania należy przestrzegać zwykłych zasad higieny 
pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować w miejscach z dobrą wentylacją. Chronić przed dziećmi.  
PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU. 

 
 
 
 
 
 

Data sporządzenia 20.09.2013 
 

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z 
użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, 
o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. 
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