
OPIS PRODUKTU

Klej Systemowy ISO-TOP FLEX WF to wysokowartościowy, neutralny, jedno komponentowy, trwale elastyczny 
środek klejący i uszczelniający na bazie polimerów hybrydowych, stworzony specjalnie do klejenia i elementów 
systemu ciepłego montażu przedściennego (belek, podwalin i parapetów).

ZASTOSOWANIE

Beznapięciowe klejenie strukturalne dla elementów 
systemu ciepłego montażu przedściennego (belek, 
podwalin i parapetów) 

Zastosowania uszczelniające i klejące w narożnikach 
i na połączeniach ze ścianą

IC23-073-FL60WF-01

ISO CHEMIE KlEj SyStEMOwy ISO-tOP FlEX wF
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PODSTAWA 1-K polimer hybrydowy

KOLOR Biały

KONSYSTENCJA pasta

GĘSTOŚĆ W G / ML DIN 53479 1,67

SYSTEM UTWARDZANIA
polimeryzacja poprzez wilgotność 

powietrza przy temperaturze 
pomieszczenia

UTWORZENIE SIĘ POWŁOKI* ok. 10 minut

PRĘDKOŚĆ TWARDNIENIA* 2 do 3 mm / 24 h

TWARDOŚĆ W SKALI SHORE’A DIN 53505 40 ± 5

ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA od -40 °C do +90 °C

ZDOLNOŚĆ ODZYSKIWANIA PIERWOTNEGO 
KSZTAŁTU ISO 7389-B > 75 %

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE 
PRZEKSZTAŁCENIE CAŁKOWITE DIN EN ISO 11 600 20 %

MODUŁ ELASTYCZNOŚCI 100 % DIN EN ISO 8339 0,75 N / mm2

ODPORNOŚĆ NA ROZCIĄGANIE DIN 53504 1,8 N / mm2

ODPORNOŚĆ NA ROZCIĄGANIE 
podłoże: AlMgSi1 | grubość warstwy: 2mm |
prędkość posuwu: 10 mm na min.

DIN 53504 0,9 N / mm2

WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU DIN 53504 750 %

ZMIENNOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA DIN EN ISO 10563 od -3 do -4 % obj.

WŁAŚCIWOŚCI PALNE DIN 4102 Teil 1 B 2

WYDAJNOŚĆ Z OPAKOWANIA 600 ML
w zależności od chropowatości powierzchni

- 6/6 mm ok. 20 m** 
- 8/8 mm ok. 14 m**

przy 3-kątnym nacięciu dyszy z otworem

TEMPERATURA ZASTOSOWANIA
od:   +0 °C (bez mrozu) 
do: +40 °C (temp. otoczenia) 
do: +35 °C (temp. powierzchni przyczepnej) 

OKRES MAGAZYNOWANIA 1 rok, w miejscu suchym i 
oryginalnym opakowaniu

TEMPERATURA MAGAZYNOWANIA od +5 °C do +25 °C

* Mierzone w klimacie normalnym DIN EN ISO 29 przy 23 °C / 50 % dł. wzgl. Wartości mogą się zmieniać przy innych wartościach otoczenia (temperatura, 
wilgotność, podłoże). 
**  W przypadku przekroczenia podanego wymiaru trójkątnego szczelniającego ściegu kleju, zmniejsza się odpowiednio jego długość. 

NORMADANE TECHNICZNE

Wysoka przyczepność początkowa

Długotrwałe uszczelnienie / przyklejenie do 
materiału tworzącego ścianę

Bardzo dobra przyczepność na prawie 
wszystkich (nawet wilgotnych) podłożach 
najczęściej bez gruntowania

Przyczepny także na wilgotnych podłożach

Trwale elastyczny po utwardzeniu

Odporny na wodę , nie koroduje

Wyrównuje nierówności i napięcia materiałowe

Wysychanie bez tworzenia pęcherzy, także 
przy wysokich temperaturach

Brak silikonów, rozpuszczalników, halogenów, 
kwasów i izocyjanów

Bardzo dobra możliwość zamalowywania 
zgodnie z DIN 52452-A1

Nieblaknący, odporny na warunki pogodowe i UV

KLASYFIKACJA

MONTAŻ

Klej Systemowy ISO-TOP FLEX WF wykazuje wyśmienitą przyczepność (najczęściej bez konieczności gruntowania) 
do rozmaitych podłoży, jak np. beton komórkowy, cegły dziurawki, piaskowiec wapienny, beton, styropor, korek 
i drewno. Powierzchnie szczepne powinny być nośne, czyste, wolne od kurzy i tłuszczy. Szczególnie nadają się 
podłoża suche, gdyż tutaj uzyskujemy najlepsze wartości klejenia. Klej Systemowy ISO-TOP FLEX WF przyczepny 
jest także podłożach wilgotnych. Uzyskana przy tym przyczepność może być jednak pogorszona niż na podłożach 
suchych i czystych. Podłoża porowate, jak np. beton komórkowy, ze zwiększonym obciążeniem wodnym, powinny 
być najpierw zagruntowane środkiem Primer ISO-TOP Blue. Wskazanym jest najpierw przeprowadzanie na każdym 
podłożu testu przyczepności i kompatybilności. Klej Systemowy ISO-TOP FLEX WF nanoszony jest za pomocą 
pistoletu ręcznego lub hydraulicznego. Utwardza się przez wilgotność z zewnątrz do wewnątrz i spowalnia się 
z czasem. Przy niskich temperaturach i / lub małej wilgotności utwardzanie znacznie się wydłuża. 
Dane produktu opierają się na naszym teraźniejszym stanie wiedzy. Mają one zadanie informowania i orientacji, jednakże nie mają charakteru wiążącej specyfikacji. Z racji wielu możliwych oddziaływań nie 
zwalnia to osoby przetwarzającej i stosującej produkt od własnych kontroli i prób. Pomimo dokładności i sumienności przedstawionych właściwości nie jest możliwe przejęcie odpowiedzialności prawnej 
za skutki w przypadku konkretnego zastosowania produktu. Wszelkie zmiany zastrzeżone.

PRODUKTU
ZALETY
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