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Суперклей для плитки 
                                                         Сторінки: 1 из 1 

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і 
різних способів застосування, що знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані 

результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування. 
АТ «Солді і Ко», 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, тел. / Факс: (044) 591-53-05 

 www.soudal.ua,  www.teplyimontazh.com.ua, e-mail: info.soudal@soldi.kiev.ua 

 

Технічні дані: 

Консистенцiя Паста 

Механізм затвердіння Сушка 

Щільність 1,58 г/см3 

Відкритий час Близько 15 хв (при 20°C і відн. вологості 65%) 

Час затвердіння Близько 24 год (при 20°C і відн. вологості 65%) 

Адгезійна міцність (DIN 18156) Близько 2,96 Н/мм2 

Термостiйкiсть Від -20 С до +70 С (повністю затверділий) 

Розхід: 1000-1500 г/м2 

 
Опис продукту: 
Клей 24А - готовий до використання, без 
розчинників, еластичний водостійкий клей з 
високою силою з'єднання. Відмінна адгезія до 
бетону, каменю, дерева, кераміки, скла. 
  
Сфери застосування: 
Приклеювання настінних і підлогових керамічних 
плиток до типових будівельних субстратів: 
бетону, штукатурки, гіпсо-картонових плит, ДСП, 
MDF, HDF і т.д.  
Приклеювання глазурі і теракоти до старих 
плиток.  
Рекомендується застосовувати в кухнях, ванних 
кімнатах, а також при підлоговому опаленні.  
Не використовувати для вирівнювання 
поверхонь. 
 
Упаковка: 
Упаковка:   картрiдж 310 мл, коробка 1 кг, вiдра 5 
кг i 15 кг. 
 
Зберігання: 
24 месяцi в оригiнальнiй, не відкритій упаковці, в 
сухому місці, при температурі від + 5 до 25 C°. 
Оберігати від морозу. 
 
Інструкція із застосування: 
Поверхню очистити від пилу та бруду.  
Поглинаючі поверхні загрунтувати.  
Клей наносити шпателем з зубцями 4-5 мм на 
поверхню, на яку можна покласти плиткy 
протягом 10 хвилин.  
Фуги можна накладати після 24 годин (при 
накладанні плитки на плитки після 48 годин). 
 
 

Температура нанесення від + 5 до + 30 º С.  
Очищення: не затверділий клей може бути 
видалений з інструментів і матеріалів за 
допомогою води. 
 
Заходи безпеки: 
Дотримуватися звичайних правил безпеки гігієни. 
Працювати в захисних рукавичках. 
 
Норми та сертифікати: 
Продукт виробляється компанією Soudal NV, 
Бельгія, згідно з нормами ISO 9002. 
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