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              Klej Bonding Adhesive (BA-2004) 

1. Opis

Klej Bonding Adhesive BA-2004 jest klejem kontaktowym na bazie neoprenu, przeznaczonym do 

przyklejania folii RubberGard EPDM lub taśmy obróbkowej FormFlash do drewna, metalu, muru 

i innych dopuszczalnych powierzchni.

2. Przygotowanie

Podłoże na które ma być nanoszony klej Bonding Adhesive musi być czyste, gładkie, suche, bez 

ostrych krawędzi, oleju, smaru i innych substancji zanieczyszczających. Klejona powierzchnia 

membrany powinna być oczyszczona szczotka lub czystą szmatą. Klej należy mieszać przed i 

w trakcie używania. Jeśli był przechowywany w temperaturze poniżej 15°C, należy zadbać o to 

aby osiągnął temperaturę pokojową.

3. Stosowanie

Klej nakładać równą gładką warstwą na obie klejone powierzchnie przy pomocy wałka malarskie-

go (krótki włos) odpornego na rozpuszczalnik lub specjalnego urządzenia natryskowego.

Unikać pęcherzy i nadmiernej koncentracji kleju. Umożliwić właściwe odparowanie kleju (czas 

zależy od warunków pogodowych) przed przyklejaniem. Gotowość do przyklejania sprawdza się 

metodą dotykową, opisaną w instrukcji technicznej.

4. Zużycie

Klej musi być nakładany równomiernie na obie powierzchnie: membranę i dach. 

Zużycie uzależnione jest od gładkości podłoża i metody nanoszenia kleju.

Nakładanie ręczne wałkiem: pomiędzy 5 – 7 m2 z jednego galona (obie strony).

Natrysk mechaniczny: pomiędzy 7 – 9 m2 z jednego galona (obie strony).

 

5. Charakterystyka

Techniczna                    Podstawowy składnik               polichloropren 

                                      Barwa                                       Bursztynowa

                                      Rozpuszczalnik                        toluen, aceton, ksylen

                                      Ciała stałe (%)                          23

                                      Lepkość (cp)                            2300-3000

                                      Ciężar właściwy (l/kg)              0.845 ± 5%

                                      Temp. zapłonu (0C)                 < -17.7

6. Pakowanie / Magazynowanie / Okres przydatności do użycia 

Pakowanie: Wiadro 18,9 l (5 galonów)..

Magazynowanie: W oryginalnie zamkniętej puszce w temp. 15°C do 25°C. Przed użyciem nie 

wystawiać na działanie światła słonecznego.

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy pod warunkiem przestrzegania powyższych 

wytycznych. Należy kontrolować datę produkcji każdej puszki. Składowanie w wysokiej tempe-

raturze skraca okres przydatności..

7. Środki ostrożności

Produkt łatwopalny. Składować z dala od źródeł ognia. Nie palić podczas używania. Używać tylko 

w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Należy przeczy-

tać Material Safety Data Sheets. Trzymać w miejscu uniemożliwiającym dostęp dzieciom.


