
WŁAŚCIWOŚCI
 wodoodporny
 wytrzymały na mycie w zmywarce
 szybkoschnący
 przezroczysty
 łatwy w użyciu

ZASTOSOWANIE
Pattex S.O.S. Super Klej Uniwersalny jest jednoskładnikowym, 

wodoodpornym klejem, do klejenia i naprawiania różnego ro-

dzaju przedmiotów. Znajduje zastosowanie zarówno do klejenia 

materiałów porowatych jak i nieporowatych, takich jak: drewno, 

tektura, papier, guma, metale, ceramika, porcelana, skóra, tka-

niny, plastik oraz większość tworzyw sztucznych. Czas wstęp-

nego utwardzania wynosi od 5 do 30 sekund, w zależności od 

rodzaju klejonych elementów. Klej posiada odporność na mycie 

w zmywarce.

Nie stosować do polipropylenu (PP), polietylenu (PE), teflo-

nu (PTFE), silikonu, gumy silikonowej, szkła, szkliwionych po-

wierzchni oraz pianki poliestrowej. Nie należy również stosować 

do połączeń, w których mają być przechowywane gorące ciecze. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Powierzchnie klejone powinny być czyste, suche, odtłuszczone 

oraz dobrze dopasowane. Z uwagi na szeroką różnorodność 

materiałów zaleca się przeprowadzenie próby przyczepności.

 
WYKONANIE 

Przekręcić nakrętkę wraz z dozownikiem zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara, przerywając membranę zabezpieczającą. 

Odkręcić nakrętkę w odwrotną stronę.  Nałożyć cienką war-

stwę kleju na tylko jedną powierzchnię. Najlepsze rezultaty 

uzyskuje się używając minimalnej ilości kleju, jaka jest nie-

zbędna do wypełnienia połączenia. Im cieńsza warstwa kle-

ju, tym szybsze utwardzenie i mocniejsze pozostaje połącze-

nie. Następnie złączyć klejone powierzchnie i mocno docisnąć 

(czas docisku wynosi około 1 minuty). W celu uzyskania pełnej 

siły klejenia zalecane jest nie obciążanie klejonego elementu 

przez 10 minut, pełną wytrzymałość sklejone elementy osią-

gają po 12-24 godzinach. Szybkość utwardzania zależy od ro-

dzaju zastosowanego materiału, grubości spoiny klejowej oraz 

temperatury (elementu, podłoża oraz otoczenia) i wilgotności 

powietrza – najlepsze rezultaty klejenia uzyskamy przy tempe-

raturze od +150C do +300C i wilgotności względnej minimum 

30%.

Wszelkie zabrudzenia oraz nadmiar kleju natychmiast usunąć 

np. przy użyciu S.O.S. Rozpuszczalnik do kleju. Podczas kleje-

nia zaleca się zabezpieczyć powierzchnie sąsiadujące z klejo-

nymi, przed ewentualnym zabrudzeniem.

UWAGA
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +200C i wilgot-

ności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 

uwzględnić krótszy lub dłuższy czas twardnienia materiału.

Produkt zawiera substancje drażniące, działa drażniąco na 

oczy, drogi oddechowe i skórę. W razie zanieczyszczenia oczu 

natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady le-

karza. Chronić przed dziećmi.
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Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia 

się z produktem oraz zagrożeń znajdują się w karcie charakte-

rystyki tego produktu.

ZALECENIA
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania mate-

riału, ale nie może zastąpić przygotowania wykonawcy. 

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpły-

wu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości 

należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność kar-

ty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE
Do 30 miesięcy (data ważności podana na zgrzewie tubki). 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie za-

mkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed bezpo-

średnim działaniem silnego światła oraz źródeł ciepła.

OPAKOWANIA
Metalowa tubka 3 g.

DANE TECHNICZNE
Baza: cyjanoakrylan etylu

Kolor: przezroczysty 

Gęstość: 1,08 g/cm3

Lepkość:                               20-80 mPas

Czas wstępnego wiązania: od 5-30 sekund w zależności 

 od warunków otoczenia 

 oraz podłoża

Pełna wytrzymałość klejonego 

elementu: osiągana jest po 12-24 godzinach                         

Wytrzymałość na ścinanie: 10-20 N/mm2


