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Каучуковий
клей прозорий

280ml
shtock.ua

UA

Виробник / Производитель
КРІМЕЛТЕ
Таллінн, Естонія
+372 605 9300

FIX

RUS
Каучуковий клей Shtock прозорий. 
Прозорий монтажний клей з високою початко-
вою міцністю, здатний заповнювати і зклеювати 
різні основи з дуже високою швидкістю. Основа 
клею: розчинник та синтетичний каучук.
Сфера застосування. Монтажний клей вико-
ристовується для склеювання бортиків, панелей, 
плінтусів, молдингів, планок, профілів, перил, 
дверних та віконних коробок, почтових ящиків, 
знаків. Продукт має високий рівень адгезії до 
таких матеріалів як дерево, бетон, кераміка, 
цегла, штукатурка, камінь, сталь, скло, поліефір.
Властивості. Підходить для внутрішнього та зо-
внішнього застосування. Стійкий до води та 
низьких температур. Можна фарбувати. Темпе-
ратура експлуатації з’єднання, утвореного при 
склеюванні, від -20 °С до +60 °С.
Рекомендації до застосування.
• Рекомендується працювати при температурі від 
+5 °С до +30 °С. 
• Поверхні, що склеюються, мають бути сухими, 
очищеними від бруду та масел.
• Обрізати наконечник картриджа під кутом 45°.
• Проколоти мембрану у верхній частині кар-
триджа.
• За допомогою пістолету нанести клей на по-
верхню краплями або смужками.
• Щільно притиснути поверхні, які потрібно скле-
їти, і зафіксувати їх в такому положенні до повно-
го висихання клею.
•Найбільша міцність склеювання досягається 
через 24-72 години.
• Необхідно, щоб одна з поверхонь була по-
ристою для того, щоб забезпечити випарування 
розчинника.
• Клей також можна застосовувати в якості кон-
тактного клею або одностороннього вологого 
клею (рекомендовано для більш важких матеріа-
лів або поверхонь, які знаходяться під тиском).
Термін придатності.
18 місяців з дати виготовлення.
Дата виготовлення.
Вказана зверху картриджа.
НЕБЕЗПЕКА! Вуглеводні, С6, ізоалкани, <5% н-гек-
сан; етілацетат; метилацетат. Легко займиста 
рідина та випари. Викликає подразнення шкіри. 
Викликає серйозне подразнення очей. Може ви-
кликати млявість і запаморочення. Шкідлива для 
водних організмів із довгостроковими наслідка-
ми. Якщо потрібні рекомендації лікаря, майте з 
собою упаковку продукту чи етикетку. Зберігайте 
в недоступному для дітей місці. Не тримайте біля 
джерел тепла/іскор/відкритого вогню/гарячих 
поверхонь. Не палити. Використовуйте лише на 
відкритому повітрі чи в добре вентильованому 
місці. Використовуйте захисні рукавиці/захисний 
одяг/засоби захисту очей/обличчя. В разі пожежі 
для пожежогасіння використовувати порошок 
або CO2. В разі сильної пожежі використовувати 
спиртостійкий піноутворювач і водяний туман. 
Для пожежогасіння забороняється використову-
вати прямий водяний струмінь. Утилізуйте 
вміст/тару відповідно до діючого законодавства 
щодо поводження з відходами.

Каучуковый клей Shtock прозрачный. 
Прозрачный монтажный клей с высокой началь-
ной прочностью, способен заполнять и склеивать 
различные основания с очень высокой скоростью. 
Основа клея: растворитель и синтетический каучук.
Сфера применения. Монтажный клей использует-
ся для склеивания бортиков, панелей, плинтусов, 
молдингов, планок, профилей, перил, дверных и 
оконных коробок, почтовых ящиков, знаков. Про-
дукт имеет высокий уровень адгезии к таким мате-
риалам как дерево, бетон, керамика, кирпич, шту-
катурка, камень, сталь, стекло, полиэфир. 
Свойства. Подходит для внутреннего и наружного 
применения. Устойчив к воде и низким температу-
рам. Можно красить. Температура эксплуатации со-
единения, образованного при склеивании, от -20 °С 
до +60 °С.
Рекомендации к применению.
• Рекомендуется работать при температуре от +5 °С 
до +30 °С.
• Склеиваемые поверхности должны быть сухими, 
очищенными от грязи и масел.
• Обрезать наконечник картриджа под углом 45°.
• Проколоть мембрану в верхней части картриджа.
• С помощью пистолета нанести клей на поверх-
ность каплями или полосками.
• Плотно прижать поверхности, которые нужно 
склеить, и зафиксировать их в таком
положении до полного высыхания клея.
• Наибольшая прочность склеивания достигается 
через 24-72 часа.
• Необходимо, чтобы одна из поверхностей была 
пористой для того, чтобы обеспечить испарение 
растворителя.
• Клей также можно применять в качестве контакт-
ного клея или одностороннего влажного клея (ре-
комендуется для более тяжёлых материалов или 
поверхностей, находящихся под давлением).
Срок годности.
18 месяцев с даты изготовления.
Дата изготовления.
Указана сверху картриджа.
ОПАСНО! Углеводороды, С6, изоалканы, <5% н-гек-
сан; eтилацетат; метилацетат. Легковоспламеняю 
щаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взры-
воопасные смеси. При попадании на кожу вызыва-
ет раздражение. При попадании в глаза вызывает 
выраженное раздражение. Может вызвать сонли-
вость и головокружение. Вредно для водных орга-
низмов с долгосрочными последствиями. При не-
обходимости обратиться за медицинской помо-
щью, по возможности показать упаковку/марки-
ровку продукта. Хранить в недоступном для детей 
месте. Беречь от источников воспламенения/ на-
гревания/искр/открытого огня. Не курить. Исполь-
зовать только на открытом воздухе или в хорошо 
вентилируемом помещении. Использовать перчат-
ки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица. При 
пожаре: для тушения использовать порошковый 
или углекислотный огнетушитель, также можно ис-
пользовать воздушно-пенный огнетушитель. Не 
рекомендуется использовать для тушения струю 
воды. Удалить содержимое/контейнер в соответ-
ствии с действующим законодательством по пере-
работке отходов.
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MET_2578 SHTOCK KLEI FIX 31 280ml
COLORS: 4 PMS 7685, Cool Gray, 485, BLACK

Date Approved by Signature


