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TYTAN PROFESSIONAL Klej Mocarny 

ADB-ADB-5641-TP-35-ml-290-001 

Klej montażowy najnowszej generacji – klei, naprawia, wypełnia. Produkt został 

stworzony na bazie technologii polimerów hybrydowych i może być z 

powodzeniem stosowany do szerokiej gamy materiałów, zarówno wewnątrz jak i 

na zewnątrz. Zapewnia wysoki komfort pracy ze względu na brak drażniącego 

zapachu, łatwość aplikacji, wszechstronność, siłę, szybkość, elastyczność i brak 

skurczu. Utwardza się pod wpływem wilgoci, można go stosować na wilgotnych 

podłożach. Nie zawiera rozpuszczalników, 

izocyjanianów ani silikonów.  

ZALETY 

• szybki i mocny chwyt początkowy – klei natychmiast bez podpierania 

• szybkowiążący – ekstremalna siła klejenia już po 3h  

• silne i trwałe wiązanie  

• doskonała przyczepność do szerokiej gamy materiałów, zarówno 
porowatych, jak i nieporowatych  

• do wewnątrz i na zewnątrz  

• odporny na wilgoć, promieniowanie UV i zmienne temperatury  

• dobra odporność na pleśnie o grzyby 

• super elastyczny  

• możliwość korekty klejonych elementów do 10 minut  

• bezpieczny dla delikatnych powierzchni  

• bezpieczny dla otoczenia (bardzo niska emisja VOC*)  

• bez drażniącego zapachu  

• nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów, silikonów 

• 30 lat gwarancji na trwałość spoiny po utwardzeniu można malować 

• *VOC - Volatile Organic Compounds – Lotne Związki Organiczne 
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APLIKACJA 

 

• Klejenie szerokiej gamy materiałów, zarówno porowatych jak i nieporowatych, takich jak kamień, 
metale, lustra, szkło, drewno, MDF, glazura, styropian, beton, korek, klinkier, tworzywa sztuczne 
(z wyjątkiem PE i PP), płyta g-k itd. 

• Klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, paneli, płytek ceramicznych, haczyków, 
wieszaków itd. 

• Klejenie luster 

• Klejenie elementów dekoracyjnych i wykończeniowych, zarówno małych i lekkich, jak i dużych 

• oraz ciężkich bez konieczności podpierania np. panele ścienne, beton architektoniczny, listwy 
dekoracyjne, lamele, rozety itd. 

• Klejenie wewnątrz i na zewnątrz budynków, nawet na nierównych powierzchniach 

• Wypełnianie i uszczelnianie niewielkich spoin 
 

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY 

Produkt spełnia wymagania: 

• EN 15651-1:2012 F-EXT-INT, class 7.5 P 

• EN 15651-3:210 S class S1 

• EN 13501-1:2018 Class E 

• EMICODE: EC 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3/6 

DANE TECHNICZNE 

Warunki aplikacji Wartość 

Temperatura aplikacji [°C] +5 - +30 

Optymalna temperatura klejenia [°C] +15 - +25 

Optymalna względna wilgotność powietrza [%] 50 - 65 

Kolor Wartość 

Biały + 

Utwardzony Wartość 

Odporność temperaturowa [°C] -40 - +90 

Nieutwardzony - badany w 23°C i 50% wilgotności względnej Wartość 

Gęstość [g/cm³] 1,3 - 1,4 

Tempo utwardzania [mm/24h] 2 - 3 

Twardość Shore A 60 - 65 

Baza: hybrydowa + 

Czas wstępnego wiązania [min] 30 

Czas pełnego wiązania [h] 3 

Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37) [%] ≤300 

Czas pracy [min] 10 
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SPOSÓB UŻYCIA 

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie. 

Przygotowanie podłoża 

• Klejone powierzchnie muszą być czyste i wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających 
klejenie (kurz, pył, itd.). 

• Powierzchnie odtłuszczać najlepiej przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub etanolu (szkło, glazura, 
metale) albo detergentu (tworzywa sztuczne). 
 

Przygotowanie produktu 

 

• Obciąć końcówkę kartusza i nakręcić aplikator. Kartusz umieścić w pistolecie do kartuszy. Ze 
względu na wysoką lepkość produktu zalecane jest użycie pistoletu do mas gęstych. Aplikować 
klej trzymając kartusz pod kątem prostym do powierzchni, tak aby wycięcie aplikatora było 
widoczne od góry. 
 

Aplikacja 

• Klej nanosić liniami lub punktowo na podłoże lub przyklejany materiał. 

• W przypadku powierzchni szerokich klej należy nanosić „faliście”, w celu zwiększenia wstępnej 
przyczepności. 

• Po naniesieniu połączyć klejone elementy, silnie i równomiernie dociskając. 

• Korekta położenia przyklejonego materiału jest możliwa poprzez przesunięcie do max. 10 min od 
chwili przyklejenia. 

• Aplikowany klej nie może być nałożony w sposób ciągły na powierzchni materiałów 
nieprzepuszczających powietrza, ponieważ utwardzanie kleju następuje pod wpływem wilgoci 
zawartej w powietrzu jak również w podłożu. 

• W przypadku powierzchni niechłonnych czas utwardzania kleju może się wydłużyć. Najlepsze 
parametry klejenia osiągane są przy grubości spoiny około 0,5 mm, temperaturze 23°C i 
wilgotności powietrza 50%. 

 

Prace po zakończeniu aplikacji 

• Czyszczenie: sucha ściereczka, etanol lub benzyna ekstrakcyjna przed związaniem, mechanicznie 
po związaniu. 
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Ograniczenia / uwagi 

• Rekomendowane jest przeprowadzenie wstępnych testów adhezji przed rozpoczęciem klejenia. 

• Nie stosować do PE, PP, teflonu i powierzchni bitumicznych. 

• Klej nie jest przeznaczony do klejenia elementów pozostających w stałym zanurzeniu pod wodą, 
jak i do powierzchni mokrych. 

• Nie malować farbami na bazie żywic alkidowych. 

• Przed malowaniem zaleca się przeprowadzenie próbnego testu. 

• Nie nadaje się do klejenia szyb samochodowych. 

• Nie nadaje się do klejenia akwariów i terrariów. 

• Unikać bezpośredniego kontaktu zaaplikowanego kleju z silnymi chemikaliami. 
 
 

OGRANICZENIA / UWAGI 

Uwaga: Wszelkie dane odnoszą się do temperatury 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%. W 

innych warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy czas wiązania i utwardzania kleju, który zależy 

od rodzaju klejonych powierzchni, ich wielkości i grubości spoiny. 

 

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE 

Produkt można przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych 

opakowaniach, w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5 

°C do +35 °C. 



 

 

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta. Postępowanie z odpadami: Resztki produktu 

i puste opakowania muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi, przepisami lokalnymi. 

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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