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Knauf Speedero
Klej poliuretanowy do styropianu

Opis produktu Zakres zastosowania Właściwości
Jednosk ładnikowy  gotowy  do  użyc ia
bezrozpuszczalnikowy  klej  poliuretanowy.  Do
mocowania  płyt  izolacyjnych  w  systemach
o c i e p l e ń  n o w y c h  b u d y n k ó w  o r a z
termomodernizacji budynków już istniejących. O
wysokiej przyczepności do podłoża. Odporny na
algi i grzyby. Zapobiega powstawaniu mostków
termicznych. Łatwy i wygodny w nakładaniu.
 
Opakowanie:
puszka 750ml

 Knauf Speedero przeznaczony jest do klejenia i
uzupełniania  szczelin  płyt  izolacyjnych  ze
styropianu białego,  grafitowego oraz płyt  typu
X P S  w  s y s t e m a c h  o c i e p l e ń  o r a z
termomodernizacji  budynków  już  istniejących.
Trwale  łączy  materiał  izolacyjny  z  typowymi
podłożami  budowlanymi  takimi  jak:  beton,
gazobeton, cegła, silikat. Dzięki swoim wysokim
parametrom przyczepności  można go również
używać na podłoża drewniane, płyty typu OSB,
stal,  aluminium oraz inne metale.  Do klejenia
kasetonów  styropianowych,  paneli  ściennych.
Szczególn ie  polecany  na  zewnątrz  w
warunkach  podniesionych  parametrów
wilgotności  powietrza.

 ■  do  mocowania  styropianu  bia łego  i
grafitowego
■ do mocowania płyt XPS
■ niskoprężny
■ duża przyczepność do podłoża
■ łatwy w aplikacji
■ szybkowiążący (2h)
■  zapob iega  powstawan iu  mostków
termicznych
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Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące
zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte
informacje  odpowiadają  naszej  aktualnej  wiedzy  technicznej.  Nie  zawarto  całości  ogólnie  przyjmowanych  zasad  sztuki  budowlanej,  przepisów  techniczno-budowlanych,
związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcą.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyrażnej zgody Knauf Sp.
z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawawww.knauf.pl

P392.pl/pol./10.18 Osiągniącie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez
Knauf.

Sposób wykonania
Podłoże  powinno  być  nośne,  suche  i
pozbawione  elementów  zmniejszających
przyczepność.  Bezpośrednio  przed  użyciem
opakowaniem kleju Speedero należy wstrząsąć
przez około 1 minutę. Klej należy aplikować za
pomocą pistoletu trzymanego pojemnikiem do
góry. Na płytę izolacyjną należy nakładać go po
obwodzie  oraz  w  środku  pasami  w  kształcie
litery M lub W.

Następnie należy dołożyć płytę i  delikatnie ją
przycisnąć. Ustawienia płyt izolacyjnych można
korygować do 15 minut. Mocowanie łączników
mechanicznych  można  wykonać  już  po  2
godzinach  (czas  wiązania  kleju).  Ewentualne
szczeliny,  które  powstały  podczas  klejenia
uzupełnić  za pomocą kleju  Knauf  Speedero i
pozostawić do wyschnięcia.

Naddatek  wyschniętego  kleju  należy  usunąć
mechanicznie  np.:  za  pomocą  tarki  do
styropianu.  Na  tak  przygotowane  podłoże
można wykonać warstwę zbrojącą.

Dodatkowe informacje
Wskazówki uzupełniające:
■ prace należy wykonywać w temperaturach od
+5 do +25°C
■ po skończeniu pracy należy zakręcić zawór
pistoletu, a końcówkę pistoletu należy przemyć
specjalnym czyścikiem lub acetonem

■ otwarte  opakowanie  należy  zużyć  w ciągu
jednego tygodnia
■ chronić przed ogniem
■ nie przebijać opakowania

Dane techniczne Przechowywanie
Gestość 26 ± 15% (kg/m³)  

Temperatura stosowania od +5 do +25 (°C)  

Składować  w  pozycji  stojącej,  w  suchych

pomieszczeniach,  w  temperaturze  od  +5  do

+25°C.  Chronić  przed  nasłonecznieniem  i

działaniem promieni UV. Czas przechowywania

wynosi  do  18  miesięcy  od  daty  produkcji  na

opakowaniu.

Zużycie / wydajność
Maksymalne zużycie
Minimalne zużycie

125 ml / m²
94 ml / m²

Forma dostawy Nr artykułu
Klej poliuretanowy Knauf Speedero 750 ml (12) 538793

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu
na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą
ważność karty wcześniejsze.

 


