
 
Trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur

Prosty w aplikacji

Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych

Znikomy skurcz (nie tworzy szkodliwych naprężeń)

Neutralny chemicznie (niekorozyjny dla metali)

Bez rozpuszczalników, silikonów

Nie zawiera izocyjanianów (bez ryzyka pęcherzy)

Zapewnia równą i gładką fugę

Wysoka odporność na UV, wodę, chemikalia oraz starzenie

EMICODE (klasa EC 1)

Wysoka paroszczelność (test wg DIN EN 12086)

PN-EN 15651-1 (klasa F-EXT-INT-CC 12,5E)

KORZYŚCI
KLUCZOWE

SPECJALISTYCZNY, JEDNOSKŁADNIKOWY 
hybrydowy klej-uszczelniacz 
przeznaczony do membran EPDM i materiałów podobnego typu

BK09-002-609048-08

BOSTIK Klej-USzczelnIacz HyBrydOwy dO ePdM, 600Ml
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https://akcesokucia.pl/produkt/bostik-klej-uszczelniacz-hybrydowy-do-epdm-600ml-czarny/
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Baza hybrydowa (SMP)

System utwardzania pod wpływem reakcji z 
parą wodną

Kolor CZARNY

Gęstość ≈ 1,6 g/cm3

Czas obróbki ≈ 10 minut
(przy +23°C i 50% RH)

Czas utwardzania ≈ 2mm / 24h                   
(przy +23°C i 50% RH)

Maks. wytrzymałość na rozciąganie ≈ 2 N/mm2

Twardość Shore A ≈ 60

Maksymalne wydłużenie przy zerwaniu 100%

Odporność termiczna po utwardzeniu -40°C do +80°C

Temperatura aplikacji +5°C do +35°C

Odporność na wilgoć dobra

DANE TECHNICZNERODZAJE POWIERZCHNI
 
EPDM, szkło, beton, tynk, ceramika budowlana, 
malowane lub impregnowane drewno, powierzchnie 
szkliwione, glazurowane, emaliowane, stal, miedź, 
cynk, aluminium i inne metale, wybrane tworzywa 
sztuczne. Nie stosować do podłoży bitumicznych, 
PE, PP, PTFE, gumy, kamienia naturalnego.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
 
Podłoże musi być suche, czyste i odtłuszczone. 
Wysoce wilgotna powierzchnia (np. betonowa) 
osłabia siłę wiązania. Przy połączeniach z silnie 
porowatymi i chłonnymi podłożami, np. beton, ga-
zobeton, surowe drewno, zastosować środek grun-
tujący Bostik Prep MSP. Powierzchnie niechłonne, 
gładkie, szkliwione, glazurowane, emaliowane zmyć 
za pomocą środka Bostik Solvent 300 i w razie potr-
zeby zagruntować za pomocą środka Bostik Prep M. 
W razie wątpliwości wykonać test przyczepności.

SPOSÓB UŻYCIA

 
USZCZELNIANIE: Przy głębokich szczelinach zastosować sznur dylatacyjny, celem spłycenia szczeliny, 
uzyskania  właściwego przekroju spoiny i uniknięcia trójstronnego styku masy z powierzchnią. Po nałożeniu 
masę wygładzić szpachelką, maczaną w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu maksymalnie 
10 minut od aplikacji. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie po niej wody.

KLEJENIE: Zapoznać się z instrukcją producenta EPDM. Nakładać równoległymi, pionowymi paskami, 
z zachowaniem niewielkich odstępów (w zależności od rozmiaru klejonych elementów). Zachować 
minimum 2 mm grubość spoiny (niezbędne dla poprawnego utwardzenia się kleju i skutecznego 
przenoszenia odkształceń). W przypadku membran i taśm EPDM zachować co najmniej 5 cm zakład. 
Połączyć klejone materiały i równomiernie docisnąć. Do wygładzenia najlepiej użyć silikonowego wałka. 
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PA23-087-WTOU07-00

PARTNER Folia WTO UV+ 
(zew), 70mm, (rolka 25m)

GP23-042-500600-00

GPMM Fartuch EPDM, (zew.), 
50/0,6mm, (rolka 20m)

PL23-001-603000-00

Profil Okienny GREEN, 60mm

POWIĄZANE
PRODUKTY

UWAGI
 
Należy zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu. Produkt 
pozostaje delikatnie powierzchniowo lepki, nawet po całkowitym utwardzeniu. Podczas obróbki i 
utwardzania należy unikać kontaktu z oparami alkoholi, węglowodorów, środkami czyszczącymi i 
rozpuszczalnikami. 

 OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i 
chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

ZASTOSOWANIE

 
Klejenie i uszczelnianie membran oraz folii EPDM na dachach, fasadach, przy posadzkach itp

Uszczelnienia dekarskie

Naprawa membran EPDM
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