
KARTA TECHNICZNA  
 

TAPICER AEROZOL PURE 
 

 
PRODUKT  
Klej uniwersalny w aerozolu na bazie kauczuku syntetycznego, żywic syntetycznych i środków 

modyfikujących w rozpuszczalnikach organicznych. 
 
ZASTOSOWANIE  
Do klejenia gąbki poliuretanowej, gąbki poliestrowej, tkanin satynowych, filcu, juty, gumy tapicerskiej, 

dywanów i innych materiałów tapicerskich w różnych kombinacjach oraz do podłoża z metalu, betonu, 

drewna surowego i lakierowanego oraz materiałów drewnopochodnych. 
 
DANE TECHNICZNE 
 

Lp. Badana właściwość Wymagania 

1. Sucha masa 30% ± 2% 

2. Lepkość (met. Brookfielda) 250 ± 100 mPas  

3. Ciężar właściwy ok. 0,8 g/cm3 

4. Barwa Słomkowy 

5. Czas otwarty 

 
3  min.  
przy jednostronnym naniesieniu  

ok. 150g/m²  
30 min.  
przy dwustronnym naniesieniu  
80-100g/m²  
 
 

6. 
Wytrzymałość na odzieranie dla połączenia 
pianka PU – pianka PU 

Rozwarstwienie pianki na powierzchni 
co najmniej 50% 

 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA  
Puszkę przed użyciem wstrząsnąć. Temperatura stosowania: 15-27°C. Klejone powierzchnie należy 

wcześniej osuszyć i oczyścić. Klej nanieść równomiernie na obu klejonych powierzchniach i odczekać 30 

sekund potrzebnych do odparowania rozpuszczalnika. Następnie złożyć klejone elementy i docisnąć. Po 

przyklejeniu elementów nie jest możliwa korekta. Nie narażać klejonych materiałów na działanie wysokich 

temperatur przed osiągnięciem wytrzymałości wstępnej. Pełną wytrzymałość końcową spoina uzyskuje po 

48 godzinach.  
 
MAGAZYNOWANIE  
Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia, w miejscach suchych i 

przewiewnych, w temperaturze +5 do +25
o
C. Chronić przed mrozem. 

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji. 
 
 
UWAGI  
Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Nie przekłuwać, ani nie 

spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie palić w 

czasie rozpylania. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach. Chronić przed źródłami 

zapłonu. Chronić przed dziećmi. 
 
OPAKOWANIE  
Do uzgodnienia z klientem. 
 
 
 

 
Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o., 02-437 Warszawa, ul. Dźwigowa 3/34, tel.: +46 856 73 40.   

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność 
materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod 
względem prawa patentowego - żadnej gwarancji. 


