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Klej o szybkim i silnym wiązaniu początkowym, przeznaczony do montażu 
wykładzin podłogowych z naturalnego linoleum. 

ZAKRES STOSOWANIA 

Klej w dyspersji wodnej o szybkim i trwałym wiązaniu początkowym, dedykowany do przyklejania 
wykładzin podłogowych z naturalnego linoleum w arkuszach i płytkach o grubości do 4 mm, a także 
linoleum korkowego i wykładzin typu „underlay” (podkładka pod wykładzinę) z korka.  

Może być stosowany na powierzchniach chłonnych (także z ogrzewaniem podłogowym).  

Nadaje się do:  

• zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych o 
normalnym i intensywnym natężeniu ruchu (np. szpitale, szkoły, centra handlowe, lotniska, biurowce, 
itd.); 

• pomieszczeniach obciążonych ruchem mebli na kółkach, zgodnie z PN-EN 12529;  

• montażu elastycznych okładzin ściennych z PVC. 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE  

Ultrabond Eco 530 jest bezrozpuszczalnikowym klejem na bazie syntetycznych polimerów w dyspersji 
wodnej, w postaci łatwej do rozprowadzania oraz gotowej do użycia pasty w kolorze jasnobeżowym. 
 
Ultrabond Eco 530 jest niepalny oraz nie zawiera substancji toksycznych, charakteryzuje się bardzo 
niską emisją lotnych związków organicznych VOC (EMICODE EC 1 Plus), dlatego jest bezpieczny dla 
zdrowia instalatorów i końcowych użytkowników.  
 
Ultrabond Eco 530 ma szybką i mocną przyczepność początkową, cechuje się silnym i trwałym 
wiązaniem. Łatwość zastosowania i silne wiązanie początkowe zapewniają poprawny montaż i trwałe 
przyklejenie linoleum nawet w miejscach wywinięć, fabrycznych zagięć na końcu rolki i przy wystających 
krawędziach. Ponadto, Ultrabond Eco 530 zapewnia stabilność wymiarową oraz doskonałe i szybkie 
wiązanie początkowe, co umożliwia szybkie wykonanie spawów na łączeniach krawędzi wykładzin. 

 
ZALECENIA  

 Klej należy aplikować w warunkach normalnej temperatury (pomiędzy +15°C i +35°C) i 
wilgotności względnej (mniej niż 65%). Czas wiązania i schnięcia wydłuża się w warunkach niskiej 
temperatury i wysokiej wilgotności, zmniejsza się przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności  
względnej. 

 

 Nie należy stosować Ultrabondu Eco 530 na podłożach wilgotnych lub takich, które mogą być 
narażone na podciąganie wilgoci. 

 
WYTYCZNE STOSOWANIA 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być suche, chłonne, równe, mocne, odporne mechanicznie, bez pęknięć, odkurzone, 
pozbawione luźno związanych części,  farb, wosku, oleju, rdzy i gipsu oraz innych materiałów, które 
mogą zmniejszać przyczepność. 
 
Przed montażem wykładziny należy sprawdzić poziom wilgoci na całej grubości podkładu przy pomocy 
elektronicznego lub karbidowego higrometru.  
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Poziom wilgotności powinien wynosić max. 2,5% dla podkładów cementowych i do 0,5% dla podkładów 
gipsowych lub anhydrytowych, w każdym razie nie powinien być wyższy niż poziom zalecany przez 
lokalne normy i przez producenta wykładzin. 

 
Zasadniczą kwestią jest upewnienie się, że nie występuje podciąganie wilgoci przez podkład. 
 
Podkłady pływające lub związane z podłożem, oraz podkłady wykonywane na nasypach powinny zostać 
zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci z podłoża. 
 
Jeśli istnieje potrzeba naprawienia pęknięć w podłożu, wzmocnienia podkładów, wykonania 
szybkoschnących podkładów lub wyrównania nierówności w podkładach, należy postępować zgodnie                 
z zaleceniami zawartymi w rozdziale poświęconym przygotowaniu podłoża w katalogu MAPEI lub 
skontaktować się z Doradcą Techniczno-Handlowym lub z Działem Technicznym Mapei.  
 
 

Nanoszenie kleju 
Ultrabond Eco 530 należy nanosić na podłoże równomiernie, używając szpachelki zębatej tak, aby w 
czasie klejenia umożliwić całkowite pokrycie klejem spodniej strony wykładziny podłogowej.  
Klej należy rozprowadzać tylko na takiej powierzchni, na jakiej możliwe jest położenie wykładziny w ciągu 
15-20 minut. 
 
Montaż podłogi 
Należy postępować zgodnie z instrukcją i wskazaniami producenta wykładziny dotyczącymi montażu.   
Przed montażem należy się upewnić, że wykładzina podłogowa i podłoże zaaklimatyzowały się              
do zalecanych temperatur. 
 
Ponadto należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad dotyczących danego sektora i technologii 
układania wykładzin podłogowych zawartych w obowiązujących normach (np. ISO, EN, DIN, BS, OE, 
SIS, UNI, etc.). 

Odczekać minimalny czas schnięcia przed ułożeniem wykładziny (1-10 minut w zależności od warunków 
w pomieszczeniu). 

Montaż wykładziny powinien nastąpić w czasie schnięcia otwartego Ultrabondu Eco 530 (około 15-20 
minut- jest to maksymalny czas liczony od momentu wstępnego przeschnięcia kleju do momentu 
wytworzenia się na jego powierzchni warstwy naskórka, uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie 
wykładziny), kiedy możliwy jest transfer kleju na spodnią część wykładziny. 
 
Natychmiast po montażu wykładziny, jej powierzchnię należy docisnąć drewnianą pacą lub wałkiem 
dociskowym, poruszając się od środka w kierunku krawędzi, aby zapewnić dokładny kontakt z podłożem                       
i wyeliminować pęcherze powietrza. 

Jeśli zajdzie potrzeba, proces ten należy powtórzyć po kilku minutach. 
 

Czyszczenie 
Gdy Ultrabond Eco 530 jest jeszcze świeży, może być łatwo usunięty za pomocą wody. Po wyschnięciu 
może być usunięty za pomocą alkoholu lub preparatu Pulicol 2000. 
  
ZUŻYCIE  

Zużycie jest uzależnione od jednolitości podłoża, spodniej strony wykładziny oraz rodzaju używanej 
szpachelki: od 0,35 do 0,45 kg/m². 
 

OPAKOWANIA 

Ultrabond Eco 530 jest dostępny w 16 kg wiaderkach. 
 

PRZECHOWYWANIE 

Ultrabond Eco 530 może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach i w suchym miejscu. Należy unikać długotrwałego narażenia na mróz. W okresie zimowym 
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klej należy przechowywać i przewozić w temperaturze kontrolowanej, aby nie dopuścić do przemrożenia 
kleju. 
 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA  
Ultrabond Eco 530 nie jest niebezpieczny zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. 
Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych oraz przestrzeganie zwyczajowych środków 
ostrożności przy korzystaniu z produktów chemicznych. Więcej informacji na temat bezpiecznego 
stosowania znajduje się w aktualnej karcie charakterystyki. 
 
 
PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW 
 
UWAGI 
Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Niezależne od nas warunki pracy i 
różnorodność materiałów wykluczają jakiekolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku 
wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie badań własnych. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do 
niezmiennej jakości swoich produktów. 

 
Referencje dotyczące produktu są dostępne na żądanie oraz na stronach: www.mapei.pl           
oraz www.mapei.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mapei.pl/
http://www.mapei.com/
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DANE TECHNICZNE  

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

Postać: kremowa pasta 

Kolor: jasny beż 

Gęstość objętościowa: 1,35 g/cm3 

pH: 8 

Zawartość ciał stałych: 76% 

Lepkość Brookfielda: 
90 000 mPa•s 

(wirnik 6 - 5 RPM) 

EMICODE: EC1 Plus – bardzo niska emisja VOC 

PARAMETRY UŻYTKOWE (w temp. 23°C i 50% wilgotności względnej) 

Temperatura stosowania:  od +15°C do +35°C 

Czas oczekiwania (wstępne 
przesychanie): 

ok. 10 minut 

Czas schnięcia otwartego: 15-20 minut 

Obciążenie ruchem pieszym: po ok. 3 godzinach 

Pełne obciążenie: po co najmniej 24 godzinach 

WŁAŚCIWOŚCI KOŃCOWE   

Odporność na wilgotność: bardzo dobra 

Odporność na starzenie: doskonała 

Odporność na rozpuszczalniki i oleje: dostateczna 

Odporność na kwasy i alkalia: Dobra 

Odporność na obciążenie meblami na 
kółkach: 

Dobra 

Ogrzewanie podłogowe: produkt odpowiedni 

Test zdzierania w 90° zgodnie z EN 
1372 (N/mm):  
-linoleum 

 
 
1,5 

 


