
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU 
 

RENOPRENE 2700
                                                                                                                    

TIKSOTROPOWY KONTAKTOWY KLEJ DO WYKŁADZIN                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

WŁAŚCIWOŚCI: 
Renoprene 2700 – 1 komponentowy klej kontaktowy, do klejenia wykładzin tekstylnych, PCV. Tworzy mocną spoinę z
łączonymi elementami. Tiksotropowy, niekapiący i nieściekający z powierzchni pionowych i poziomych (ścian i sufitów). 

ZASTOSOWANIE:
Renoprene 2700 przeznaczony jest  do klejenia wykładzin z PCV w tym PCV sztywnego,  wykładzin tekstylnych na
schodach,  ścianach,  sufitach,  podłogach  i  cokołach.  Można  go  stosować  do  klejenia  ścian  odbojowych  w  halach
sportowych,  a także do klejenia gumy,  metalu,  korka,  drewna oraz do innych tego typu kombinacji.  Nadaje się na
ogrzewanie podłogowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być równe, suche, mocne, bez spękań  i pozbawione antyadhezyjnych zabrudzeń, takich jak olej, farby,
gips itp. Przed przystąpieniem do klejenia należy oczyścić listwy i profile. Ważne jest, aby przed użyciem kleju sprawdzić
podłoże pod względem nośności, wilgotności i wytrzymałości. 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Renoprene 2700 należy nałożyć równomiernie na obie klejone powierzchnie za pomocą pędzla  lub drobno uzębionej
szpachli. W przypadku mocno chłonnych materiałów zaleca się dwukrotne posmarowanie  klejem. Druga warstwa kleju
może zostać nałożona dopiero w momencie całkowitego wyschnięcia pierwszej warstwy. Następnie odczekać ok. 10-20
minut  aż  powierzchnia  przeschnie,  dokładnie  połączyć  ze  sobą  elementy  i  mocno  docisnąć  na  całej  powierzchni.
Podczas układania materiałów należy zwrócić szczególną uwagę na ich właściwe ułożenie, ponieważ późniejsza korekta
nie jest możliwa. Bardzo duża siła początkowa klejenia daje możliwość natychmiastowej przeróbki klejonych elementów.
Pełną wytrzymałość klej uzyskuje po kilku dniach.

MAGAZYNOWANIE:
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5oC. 

DANE TECHNICZNE:
Baza: polichloropren

Postać: pasta

Barwa: beżowa

Ciężar właściwy:               0,9 g/cm3 

Lepkość Brookfielda:                        3000-3500 mPas

Temperatura nakładania:               +15oC +20OC

Zużycie:                                            klejenie dwustronne ok.  300g/m2

Czyszczenie: Renovacol No 4

Przydatność:               12 miesięcy od daty produkcji

Opakowanie:                                     wiaderko metalowe  4,5kg, 10kg

W  zakresie  rozwiązywania  trudnych  problemów  i  produktów  o  specjalnych  wymaganiach,  których  nie  obejmuje  niniejsza  karta
techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej
niniejsza karta  traci swą ważność.




