
WŁAŚCIWOŚCI
 elastyczny klej z technologią Flextec
 bezbarwny i bezzapachowy
 wodoodporny
 bezskurczowy
 do wnętrz i na zewnątrz
 do wypełniania/uszczelniania płytkich 

elementów
 do podłoży chłonnych i nie chłonnych
 do powierzchni wrażliwych 

 na rozpuszczalniki
 do wilgotnych i gładkich podłoży
 odporny na wstrząsy oraz naprężenia
 odporny na skrajne temperatury
 może być malowany 
 doskonała odporność na UV
 łatwy w użyciu

ZASTOSOWANIE
Pattex TOTAL jest jednoskładnikowym, elastycznym klejem-

uszczelniaczem opartym o technologię „Flextec”. Opatentowa-

na przez firmę Henkel polimerowa technologia „Flextec” gwa-

rantuje doskonałe efekty klejenia i uszczelniania większości 

materiałów. 

Pattex TOTAL może być stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz 

pomieszczeń. Jest doskonałym materiałem dla „majsterkowi-

czów” oraz ułatwia wszelkiego rodzaju naprawy, zarówno w do-

mu jak i jego otoczeniu. Umożliwia klejenie większości ma-

teriałów takich jak: ceramikę, metal, szkło, drewno, plastik 

(z wyjątkiem PE, PP), styropian, tekstylia, skóra, beton.

W przypadku klejenia miedzi i mosiądzu należy przeprowadzić 

własne próby stosowania.

W przypadku powierzchni lakierowanych również należy prze-

prowadzić własne próby stosowania (przyczepność uzależniona 

jest od rodzaju farby, lakieru). Nie należy stosować do polietyle-

nu (PE), polipropylenu (PP), PTFE (teflonu), tworzywa sztucznego 

(ABS), twardego polistyrenu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Klejone powierzchnie muszą być nośne, wyczyszczone z kurzu, 

pyłu, tłuszczów, oleju, bitumów, rdzy i innych substancji obni-

żających przyczepność kleju. Jeżeli jest taka konieczność oczy-

ścić klejone powierzchnie standardowym rozpuszczalnikiem 

(np. benzyną). Spajane powierzchnie nie powinny być na sta-

łe zawilgocone. Ewentualne pozostałości poprzednich klejów 

należy usunąć. W razie potrzeby przylegające lub uszczelnia-

ne powierzchnie należy zabezpieczyć taśmą papierową przed 

aplikacją. 

 
WYKONANIE 

Aplikacja kleju Pattex TOTAL jest uzależniona od rodzaju ma-

teriałów, które będą klejone. W przypadku powierzchni gład-

kich lub o niskiej chłonności klej nanosimy cienką warstwą na 

jedną z klejonych powierzchni. Klej Pattex TOTAL wiąże pod 

wpływem wilgoci z otoczenia lub położa, dlatego w przypadku 

powierzchni niechłonnych przed aplikacją kleju należy je deli-
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katnie zwilżyć np.: wilgotną ściereczką – unikając zalegania 

wody na klejonych powierzchniach. 

W przypadku dużych powierzchni musimy uważać na zbyt szyb-

kie przesychanie zwilżonego podłoża. 

W przypadku powierzchni bardzo porowatych lub o dużej 

chłonności klej nanosimy grubszą warstwą, a w szczególnych 

przypadkach klej nanosimy na obie z klejonych powierzchni. 

W przypadku powierzchni chłonnych zwilżenie nie jest koniecz-

ne, może jednakże przyśpieszyć proces wiązania.

Po rozprowadzeniu kleju natychmiast połączyć klejone po-

wierzchnie i przez co najmniej 30 minut zabezpieczyć przed 

rozłączeniem. 

Nie należy nanosić kleju bezpośrednio przy krawędziach w ce-

lu uniknięcia wypłynięcia kleju z boku klejonych powierzchni. 

Końcową wytrzymałość klejonych powierzchni uzyskuje się po 

około 24 godzinach i jest uzależniona od temperatury, wilgot-

ności i rodzaju klejonych materiałów.

Świeże zabrudzenia natychmiast po zastosowaniu należy czy-

ścić za pomocą suchej ściereczki, a następnie acetonem lub 

benzyną lakową. Utwardzony materiał można usunąć tylko me-

chanicznie.

UWAGA
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempera-

turze powietrza i podłoża od +50C do +400C. Wszelkie dane 

techniczne odnoszą się do temperatury +230C i wilgotności 

względnej powietrza 50%. 

W innych warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy 

czas twardnienia materiału.

Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia niezwłocznie zasię-

gnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

ZALECENIA
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania mate-

riału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić za-

wodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych infor-

macji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną 

i zasadami BHP.

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 12 miesięcy od daty produkcji, przechowywać w chłodnych 

i suchych warunkach oraz w oryginalnych nieuszkodzonych 

opakowaniach.

OPAKOWANIA
Butelka 50 g na blistrze.

DANE TECHNICZNE
Baza: polimery z silanami

Gęstość: 1,1 g/cm3

Kolor: przezroczysty

Temperatura stosowania: od +50C do +400C

Czas otwarty: około 10-15 min

Skurcz: brak 

Odporność termiczna: od -500C do +800C 

 (w krótkim czasie)

Zużycie (aplikacja na jedną 

powierzchnię): ok. 230 g/m2

 uzależnione również 

 od chłonności podłożą

Końcowa wytrzymałość 

na ścinanie (DIN EN 205): 2-4 N/mm2 (dla drewna) 


