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BORAMAX Klej montażowy AQUA-FIX
Zastosowanie
Boramax Klej montażowy Aqua-Fix to jednoskładnikowy klej dyspersyjny, utwardzalny po
odparowaniu wody. Tworzy trwałe, mocne, wilgotne i szczelne wiązanie. Znalazł zastosowanie
przy klejeniu kasetonów ozdobnych styropianowych na chłonnych podłożach, klejenie listew
wykończeniowych ze styropianu i ornamentów. Stosowany na podłoża chłonne, takie jak tynk,
beton porowaty, beton, drewno itp.
Właściwości
 Bardzo łatwy w aplikacji
 Nie zawiera rozpuszczalników
 Bardzo dobra przyczepność do różnych materiałów budowlanych, w połączeniu
chłonny-niechłonny
 Po całkowitym wyschnięciu - malowalny
Sposób użycia
Podłoże powinno być czyste, twarde, wolne od kurzu, odtłuszczone.
W przypadku podłoży o dużej chłonności można zwiększyć jego przyczepność przy użyciu
gruntu BORAMAX Grunt Głęboko Penetrujący. Po 4 godzinach od penetracji podłoża można
rozpocząć klejenie. Klej należy nanieść na podłoże w pasach lub punktach w odległości około
15-20 cm i rozprowadzić na grubość 1-2 mm. Klejony materiał należy przyłożyć do podłoża,
następnie delikatnie docisnąć i przytrzymać przez 10 sekund. Przynajmniej jeden z klejonych
materiałów musi być chłonny. Zaleca się przeprowadzenie testu przyczepności.
Ograniczenia
Nie nadaje się do stosowania z PE, PP, PMMA, PC, teflonem, podłożami bitumicznymi. Nie
stosować w miejscach trwale zalanych wodą i w trwałym kontakcie z chlorem ( np. baseny
kąpielowe).
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Dane techniczne
Baza
Konsystencja
Ciężar właściwy
Sucha pozostałość
Odporność termiczna
Odporność na mróz
Temperatura aplikacji
Kożuszenie

Dyspersja akrylowa
Pasta tiksotropowa
1,9 g/cm3
70 %
-25 °C do + 70°C
- 15°C
+ 5 °C do + 40°C
10-15 minut

Pełne utwardzenie
Czas pełnego utwardzenia
Możliwość malowania
Zużycie

Około 2 dni
1 tydzień
Tak, po wyschnięciu
170 – 230 g/m2

Po utwardzeniu
W transporcie
Przy 23 °C i 55% wilgotności
względnej

Opakowania
Kartusz 280ml – karton 12 sztuk – paleta 1248 sztuk
Czyszczenie
Materiał – natychmiast benzyną, ręce – woda i mydło, krem regenerujący do rąk.
Okres trwałości
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C
do 25 °C. Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji.
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