
 
COSMOPUR 818 stosuje się głównie w produkcji okien i drzwi aluminiowych na 
powierzchniach eloksalowanych i lakierowanych proszkowo do klejenia naroży 
aluminiowych

Skutecznie skleja powierzchnie skośne drzwi i okien z PUR

Jest wykorzystywany w produkcji okien i drzwi drewnianych, m.in. do sklejania 
szczelin między deskami kaset drzwiowych

Odznacza się dużą wytrzymałością i odpornością na ciepło

Wykazuje dużą przyczepność do materiałów drewnianych i budowlanych, ceramiki, 
metali, duro- i termoplastów – przy odpowiednim przygotowaniu powierzchni 
klejonych

Bez dodatków utwardzających spełnia wymogi dla grupy D4 (EN 204) dla klejenia 
drewno-drewno

ZASTOSOWANIE

WE09-006-180120-00

WEISS KlEj jEdnoSKładnIKoWy CoSmopur 818, 310ml
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BAZA

1-składnikowy, poliuretan wiążący 
pod wpływem wilgoci z powietrza, 

nie zawiera rozpuszczalników
(nie zawiera lotnych związków organicznych, 

temperatura wrzenia <+200°C)

KOLOR                                              
(utwardzonego filmu) przezroczysty-zmętniały

WŁAŚCIWOŚCI FILMU                  
(utwardzonego) ciągliwo-elastyczny

KONSYSTENCJA ( w +20°C) klejowato-pastowata

GĘSTOŚĆ (wg EN 542 w +20°C) ≈ 1,14 g/cm³

CZAS TWORZENIA POWŁOKI  (na 
mokro)

≈ 18 min
(w +20°C i zwilżeniu kleju wodą, ilości nakła-

danego kleju 500μm-PE/PVC)

CZAS ŚCISKANIA
≈ 5h

(np. przy klejeniu naroży w +20°C)

CZAS UTWARDZANIA
≈ 24h

(w +20°C, przy wzgl. wilgotności powietrza 
50% ~90%)

CAŁKOWITE UTWARDZENIE ≈ 7 dni

MINIMALNA TEMPERATURA 
KLEJENIA od +10 °C

ILOŚĆ NAKŁADANEGO KLEJU przeciętnie ≈ 20 g/naroże

DANE TECHNICZNE

CZAS TWORZENIA POWŁOKI oraz wymagany CZAS ŚCISKANIA można dobrać 
optymalnie tylko na drodze przeprowadzonych prób, ponieważ duży wpływ 
na te wielkości mają rodzaj materiału, temperatura, ilość nakładanego kleju, 
wilgotność itp. Do podanych wartości orientacyjnych należy dodać określony 
margines bezpieczeństwa.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRACY Z KLEJEM
 
Przy klejeniu naroży ościeżnic aluminiowych 
powierzchnie klejone należy najpierw przygotować 
środkiem czyszczącym COSMOFEN 60.

COSMOPUR 818 nakłada się jednostronnie na 
powierzchnie klejone wprost z kartusza (kształt 
porcji kleju – podłużny). Zaleca się zwilżyć 
naniesiony klej wodą, aby przyśpieszyć utwardzanie. 
Naroże należy wsunąć w komorę profilu, tak aby 
obie części się połączyły (połączenie wygniatane 
lub kołkowane).

COSMOPUR 818 pieni się (zwiększa objętość) 
podczas procesu wiązania. Po ok. 1,5h należy 
skontrolować klejone powierzchnie, tak aby móc 
usunąć za pomocą środka czyszczącego COSMOFEN 
60 ewentualne resztki kleju, który wystąpił ze 
spoiny.

 
Uwaga: Lepkość jednoskładnikowych klejów 
PUR jest w temperaturze +15°C ok. 2 razy 
większa niż w temp. + 25°C.

Pod wpływem światła słonecznego (promienie 
UV) może zmienić się zmienić kolor kleju, ale 
nie jego twardość.

Klejenie aluminium: tylko na przygotowanych 
chemicznie lub lakierowanych powierzchniach; 
przy klejeniu surowego aluminium bez 
wcześniejszego przygotowania powierzchni 
spoina może nie być trwała i odporna na 
starzenie.
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WE09-009-300150-00

DU09-010-014LAK-00

WEISS Środek Czyszczący do 
Aluminium 300.150, 1L

DUTHOO Alu Cleaner Cream 
ST, 500 ml

WE09-007-500210-00

WE09-001-800221-00

WEISS Klej Sekundowy          
Cyjanoakrylowy, 20g

WEISS Rura Mieszająca do 
Kleju ST124

WE09-002-200281-01

WE09-014-760151-00

WEISS Klej Dwuskładnikowy, 
900g, BIAŁY

WEISS Pistolet Manualny HDP 
SP760151

POWIĄZANE
PRODUKTY

 
Połączenia materiałów o różnorodnych długościach rozszerzania się muszą być oszacowane, 
szczególnie przy obciążeniu w zmiennych obszarach temperatur, w zależności od długości czasu 
wiązania.

Przy klejeniu drewna litego nacisk powinien być większy niż 1N/mm².

Przy grubości klejonych spoin > 2,5 mm wydłuża się znacznie czas wiązania, ściskania i utwardzania, 
klejone spoiny o grubości ≥ 5 mm są wyłączone.

 PRZECHOWYWANIE

Klej przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu w 
temperaturze od +15°C do +25°C, chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. 
Przydatność do użycia w nieotwartym opakowaniu oryginalnym – 12 miesięcy. W czasie przechowywania 
wzrasta lepkość kleju.
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