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Zakład Produkcyjny w Chrzanowie
tel. 32 625 72 50, fax 32 625 72 52

Zakład Produkcyjny w Pelplinie
tel. 58 888 84 00, fax 58 888 84 07

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim
tel. 83 341 37 72, fax 83 341 30 20

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu
tel. 95 741 14 06, fax 95 742 66 51

Bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy, utwardzany pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.

Zastosowanie:
– klejenie na zimno płyt styropianowych (EPS, XPS), płyt warstwowych swisspor BITERM, wełny 

mineralnej, pianki PU i PIR, papy oraz innych materiałów porowatych i włóknistych do podłoży 
betonowych, stalowych, drewnianych, gipsowych, ze starej papy asfaltowej itp.

– klejenie styropianu do styropianu.

Montaż: 
Podłoże należy odtłuścić, oczyścić z pyłu, luźnych części oraz osuszyć kałuże wody opadowej. Klej 
należy nanosić pasmami lub rozsmarowywać na powierzchni i dociskać klejone elementy. W trakcie 
wiązania spoina klejowa kilkukrotnie zwiększa swoja objętość. Do czasu pełnego utwardzenia kleju, 
klejone powierzchnie powinny pozostać w kontakcie. Klej utwardza się reagując z wilgocią zawartą 
w powietrzu i klejonych materiałach. W przypadku utrudnionego dostępu wilgoci, warstwę kleju  
należy zrosić mgłą wodną (np. rozpylić wodę spryskiwaczem). Po zakończeniu pracy pojemnik z klejem 
należy szczelnie zamknąć. Po związaniu klej tworzy elastyczną spoinę, odporną na działanie wody oraz 
rozpuszczalników. Spoina zachowuje swoje właściwości w temperaturze od –40°C do +80°C.
Czas wiązania: 1‑2 godziny.
Czas otwarty: max 10 minut, a po zwilżeniu wodą 5 minut w temperaturze około 20°C.
Temperatura pracy: od +5°C do +40°C
Prace należy przeprowadzać w temperaturach dodatnich, przy bezdeszczowej pogodzie. Optymalna 
temperatura pracy od 5°C do 30°C. Wykonywanie prac powinno odbywać się według projektu 
technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych 
wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Orientacyjne zużycie: 
0,15‑0,5 kg/m² w zależności od podłoża.

UWAGA: 
Zawiera substancje szkodliwe (izomery i homologi diizocyjanianu difenylometanu). Przed przystąpie‑
niem do prac zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu. W trakcie wykonywania prac przestrzegać 
obowiązujących przepisów BHP. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Świeże zabrudzenia należy zmyć 
rozpuszczalnikiem.

swisspor BITERM STICK PU

Przechowywanie i transport: 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczo‑
nych przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wilgocią, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. 
Zalecana temperatura przechowywania: od +15°C do +25°C.
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Właściwość Jednostka Wartość
Stan skupienia — ciecz

Lepkość w temp. 25°C mPas od 4 000 do 12 000

Gęstość w temp. 20°C g/cm³ od 1,0 do 1,50

Czas pełnego utwardzenia spoiny w temp. 19‑21°C h około 24

02
.0

4.
20

14

Ilość
puszka [kg] 5

puszek na palecie [szt.] 105
kg na palecie 525


