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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 
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Технічні дані: 

 
Консистенцiя рідка 

Механізм затвердіння фізична сушка 

Відкритий час при 20°C і відн. 
вологості 65% 

Близько 15 мин 

Стійкість до води D3/B3 (DIN 68602) 

Щільність Близько 1,10 г/см3 

Норма витрати залежить від матеріалу і способу використання: 25-50  г/м²  

Tермостійкість -20 °C до +70 °C 

 
 
Опис продукту: 
70A - готовий до застосування 
швидковисихаючий клей на базі дисперсії 
полиоктана винила. Має високу силу кріплення і 
підвищену стійкість до води. Прозорий після 
висихання. 
 
Области применения: 
- клеение панелей плавающих полов как 
ламинатовых, так и деревянных 
- клеение всяких типов древесины, ДСП, ДВП, 
фанеры и т.п. 
- клеение соединений таких как стыки, впуски и 
т. п. 
 
Сфери застосування: 
- панелі вийняти із заводської упаковки мінімум 
24 години перед клеєнням 
- накладати клей на стики панелей в такій 
кількості, щоб після складання з сусіднім 
елементом і стискування або добивання 
молотком надлишок клею сплив по усій довжині 
стику панелі 
- надлишок клею видалити вологою ганчіркою 
- повну міцність стик досягає через 2 години 
- температура обробки: від +5°C до +30°C  
- інструменти чистити водою, забруднення з 
висохлого клею удаляти Рідиною для видалення 
плям з клею Soudal 
 
 
 
 

Зберігання: 
24 місяці в закритій фабричній упаковці в сухому 
прохолодному місці при температурі від +5 ° C 
до +25 ° C. Оберігати від морозу! 
 
Упаковка: 
Пляшка 500 мл з дозовником, 15 штук в коробці. 
 
Рекомендації: 
Інструкції, описані у цьому документі, є 
результатом наших випробувань і практики. 
Через різноманітність матеріалів і поверхонь, а 
також багатоманітність можливих способів 
застосування, які залишаються поза нашим 
контролем, ми не беремо на себе 
відповідальність за отримані результати. У всіх 
випадках рекомендується провести тести. 
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