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Технічні данні: 

Основа Полімер SMX 

Утворення поверхневої плівки* Приблизно 2 хвилин (при 20 °C і відносній вологості 65%) 

Час повного затвердіння* 24 години 

Твердість по Шору А 305 

Щільність 1,05 г/см3 

Максимальне навантаження** До 45 кг/см2 

Температура застосування  Від + 1 °C до + 30 °C 

Термостійкість Від – 40 °C до +90 °C 

Модуль еластичності 1,1 Н/мм2 (DIN 53504) 

Міцність на відрив 4,5 Н/мм2 (DIN 53504) 

Подовження до розриву 250% (DIN 53504) 

Упаковка Тюбик 20 г 

* Значення можуть змінюватися в залежності від параметрів навколишнього середовища (температура, вологість)   

** Значення можуть змінюватися залежно від типу поверхні   
 

 
Опис продукту: 
Хімічно нейтральний еластичний клей з 
екстремальною силою склеювання для 
зовнішнього і внутрішнього застосування. 
Постійно еластичний після затвердіння, стійкий 
до вібрацій, вологості, аліфатичних розчинників, 
мінеральних масел, жирів, слабких кислот і лугів. 
Переносить великі коливання температури. 
Короткий час затвердіння, можливість 
навантаження через 90 хвилин. 
Безбарвний, без запаху, не містить розчинників. 
Ефективно скріплює нерівні і не підходящі за 
формою елементи, можна застосовувати для 
заповнення відламаних шматків матеріалу. 
 
Сфера застосування: 
Склеювання еластичних матеріалів - гуми, шкіри, 
штучної шкіри, текстильних матеріалів (також 
просочених імпрегнатом), брезенту і т.д. 
Склеювання прозорих матеріалів, таких як скло, 
плексиглас і т.д. 
Склеювання пробки, дерева, металів, багатьох 
штучних матеріалів, порцеляни, кераміки, 

пінопласту та інших будівельних матеріалів.  
Не використовувати до поліетилену, 
поліпропілену, а також до дуже пористим 
матеріалам, таким як натуральний камінь.  
У сумнівних випадках звертайтеся в технічний 
відділ Соудал. 
 
Зберігання: 
24 місяців в закритій упаковці в сухому 
прохолодному місці при температурі від +5 ° C до 
+25 ° C. 
 
Інструкція до застосування: 
Склеювані поверхні повинні бути чисті, без жиру. 
Накласти тонкий шар клею на одну з поверхонь. 
Навіть тонкий шар клею забезпечує дуже сильне 
і кристально прозоре з'єднання, а також 
еластичність і стійкість до вібрацій. 
Склеювані частини можна встановлювати 
протягом максимум 5 хвилин. 
На вертикальних площинах елементи слід 
зафіксувати механічним шляхом. 
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Для посилення початкової сили склеювання слід 
поєднати елементи, відірвати один від одного 
протягом 30 сек. а потім повторно стиснути не 
пізніше 5 хв. 
Не навантажувати з'єднання протягом 90 хвилин. 
Повне затвердіння після 24 годин. 
Відразу після використання щільно закрити 
тюбик. 
Свіжі забруднення змивати препаратом Fix All 
Cleaner або серветками Swipex, затверділий клей 
може бути вилучений тільки механічним шляхом. 
 
Рекомендації з безпеки: 

Стандартна промислова техніка безпеки. 
Уникати контакту зі шкірою. 
В случае контакта с кожей немедленно промыть 
водой. 
Може викликати подразнення очей. 
Під час роботи добре провітрювати приміщення. 
Зберігати якнайдалі від дітей. 
 
Норми та сертифікати: 
Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в 
Турнхоут, Бельгія, згідно нормам якості  
ISO 9001.2000. 
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