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TITAN® FIX mrozoodporny klej montażowy
Ogólna
charakterystyka
wyrobów

TITAN® FIX - uniwersalny, bezbarwny klej polimerowy. Zapewnia trwałe spajanie rozmaitych powierzchni.

Przeznaczenie
i zakres
stosowania

TITAN® FIX przeznaczony jest do przyklejenia różnorodnych wyrobów dekoracyjnych ze styropianu i
polistyrenu ekstrudowanego oraz poliuretanu. Skleja drewno, papier, tkaniny, korek, ceramikę, materiały
drewnopodobne, szkło, tworzywa sztuczne, metal oraz kamień. Wykazuje dobrą przyczepność do podłoży
chłonnych i porowatych: betonu, tynku, gipsu, cegły, płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnopodobnych.
Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń w miejscach nienarażonych na oddziaływanie
warunków atmosferycznych.

Wskazówki
montażowe

Powierzchnie klejonych elementów i podłoża powinny być suche oczyszczone z kurzu, pyłu i tłuszczu. Klej
wyciskać z kartusza pistoletem. Nanosić na wyrób cienką warstwą punktowo lub pasmami. Po około 3 - 6
minutach wyrób docisnąć do podłoża, tak by spoina była jak najcieńsza. Cięższe elementy mogą wymagać
podparcia przez min. 24h. Szczeliny na brzegu klejonego elementu można uzupełnić masą TITAN® AKRYL.
Po wyschnięciu, spoinę można malować wodnymi farbami akrylowymi.

Opakowanie jednostkowe: kartusz – 410 g

Zalecana temperatura pracy: +10°C do +35°C.
Spoina uzyskuje pełną wytrzymałość po upływie 48 – 72 godzin.
Wydajność: ok. 60 mb z kartusza (pasma ok. Ø2,5mm).
Przechowywanie
i transport

Wyroby, powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta
składowane pod zadaszeniem.
Temperatura przechowywania i transportu : -20°C do +30°C.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta, podająca co najmniej następujące dane:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę handlową wyrobu,
- przeznaczenie wyrobu,
- wagę masy klejowej.
Data przydatności: umieszczona na opakowaniu

Bezpieczeństwo

Podczas klejenia należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.
Niebezpieczeństwo.
H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

GHS02
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie
wzbronione.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P303+P361+P353 – W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): Natychmiast usunąć / zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem.
P370+P378 – W przypadku pożaru: Użyć właściwych środków do gaszenia. Nie używać piany gaśniczej,
ponieważ piana wykazuje brak trwałości w kontakcie z cieczami spolaryzowanymi takimi jak etanol.
P403+P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać do składowania odpadów niebezpiecznych.
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