
KARTA TECHNICZNA 

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. 

 

Klej montażowy STYROTOP 

 

 

PRODUKT 

Sucha mieszanka wysokiej jakości białego cementu, kruszyw mineralnych, modyfikatorów,  polimerowych 

proszków redyspergowalnych oraz włókien wzmacniających, którą przed użyciem należy wymieszać  

z wodą w proporcji 6,25 l wody na 25 kg suchej mieszanki. 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

Kleju: 

- charakteryzuje się wysoką elastycznością 

- wykazuje przyczepność praktycznie do każdego rodzaju podłoża budowlanego,  

- ma doskonałą konsystencję roboczą,  

- poprzez zastosowanie włókien jest odporny na pęknięcia.  

 Utwardzonej powłoki: 

-  jest paroprzepuszczalna  

- wykazuje odporność na działanie warunków atmosferycznych. 

 

ZASTOSOWANIE 

Do przyklejania i montażu wszelkich elementów styropianowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

DANE TECHNICZNE 

 

Lp. Badana właściwość Wymagania 

1. Gęstość nasypowa, g/cm³ 1,4 ± 10% 

2. 
Przyczepność w stanie powietrzno-suchym do betonu, 

MPa 
≥ 0,8 

3. 
Przyczepność w stanie powietrzno-suchym do 
styropianu, MPa 

≥ 0,1 lub zniszczenie w styropianie 

4. Czas zużycia zaprawy do 2 h 

5. Temperatura podłoża i temperatura stosowania +5°C do +25°C 

6. Czas otwarty do 30 minut 

7. Zużycie, kg/m² ~ 3,5 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tj. powinno ono być oczyszczone ze 

słabo przylegających elementów, kurzu, brudu oraz ewentualnych warstw ograniczających przyczepność. 

Podłoża o wysokiej chłonności należy wstępnie zagruntować Emulsją Gruntującą ANSERGLOB. 
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Przygotowanie kleju i sposób użycia: 

Suchą mieszankę zaprawy klejącej wsypać do odpowiedniej ilości wody i wymieszać intensywnie wiertarką 

wyposażoną w mieszadło koszyczkowe. Odczekać 3 minuty do ustabilizowania się konsystencji, po czym 

wymieszać ponownie. Tak przygotowana zaprawa może być zużywana nie dłużej niż 2 godziny. 

Przygotowanie, aplikacja i schnięcie zaprawy wymagają temperatury w przedziale od +5°C do +25°C 

(dotyczy również temp. podłoża). 

Klej nakładać przy użyciu szpachelki lub gładkiej pacy stalowej bezpośrednio na elementy styropianowe,  

a następnie rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej i przyklejać dociskając element styropianowy  

do ściany. 

 

MAGAZYNOWANIE 

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych przewiewnych pomieszczeniach  

nie dłużej niż 12 miesięcy. Chronić przed zawilgoceniem. 

 

OPAKOWANIA 

Dwuwarstwowe worki papierowe z przekładką PE – 25 kg. 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Wyrób posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z 

oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. 

 

GWARANCJA 

Producent przyjmuje odpowiedzialność gwarancyjną za jakość produktu jedynie w przypadku zastosowania 

się użytkownika do zaleceń instrukcji producenta, przy jednoczesnym przestrzeganiu podstawowych zasad 

sztuki budowlanej i zasad bhp. 
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Dział Doradztwa Technicznego Z. Ch. Anser Sp. z o.o. tel. (0-46) 8567340 wew. 208. 

 


