
Karta produktu

NAZWA PRODUKTU klej systemowy ISOL GLUE +

OPIS PRODUKTU

Klej systemowy ISOL GLUE + to masa gotowa do użycia, jest wykonany na bazie szkła wodnego i rozpusz-
czalników nieorganicznych. Przeznaczony jest do klejenia płyt kominkowych VARMSEN® ze sobą i do innych 
podłoży (również do metalu i drewna) oraz do klejenia ceramiki szamotowej. Dobrze zwilża ceramikę włóknistą 
i twardą.

PARAMETRY TECHNICZNE

SKŁAD CHEMICZNY Na2O, Al2O3, SiO2

POSTAĆ FIZYCZNA gotowa masa

GĘSTOŚĆ 180 kg/m3 

MAX. TEMP. STOSOWANIA 1 050 °C

KLASYFIKACJA OGNIOWA produkt niepalny

TOKSYCZNOŚĆ nie toksyczny

KOLOR beżowy

ZAPACH brak

ODCZYN PH 9-12

SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                           

Potrzebne narzędzia: szpachla

Po otwarciu pojmnika klej należy przemieszać szpachlą.

Klej należy nanosić na wolną od kurzu i pyłów powierzchnię płyty VARMSEN® szpachlą.

Szpachlę z ząbkami należy przeciągnąć po warstwie naniesionego kleju, następnie płytę należy przykleić do podłoża lub 
drugiej płyty.

W przypadku klejenia brzegów płyt przed naniesieniem kleju na dany brzeg płyty i powierzchnię, do której będzie klejona 
należy nałożyć impregnat, po czym nanosić warstwę kleju.

OPAKOWANIE PRODUKTU

OPAKOWANIA tuba 310 ml, wiaderko 1,65 kg, 5 kg

SKŁADOWANIE

TERMIN PRZYDATNOŚCI 6 miesięcy przy zachowaniu rygorów przechowywania

PRZECHOWYWANIE
powyżej temperatury 0 °C i poniżej 30 °C,  

najlepiej w miejscach zacienionych.
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Sposób publikacji karty: karta drukowana przez STEINBERG Sp. z o.o.

Opracowanie niniejszej karty: STEINBERG Sp. z o.o.

UWAGA 
Jeżeli będziemy chcieli rozrzedzić klej systemowy ISOL GLUE +, to należy stosować do rozcieńczania 

wyłącznie impregnat do płyt VARMSEN®. Nie wolno stosować wody!

DODATKOWE INFORMACJE

WSKAZÓWKI

1. Produkt szkodliwy w przypadku połknięcia, może podrażniać oczy 
i skórę. 

2. Środki ochrony indywidualnej: rękawice gumowe, okulary ochron-
ne, odzież ochronna.

3. Odpady powstałe przy neutralizacji należy usuwać zgodnie 
z ustawodawstwem miejscowym i krajowym. Umieszczać na ate-
stowanym wysypisku lub przekazać do utylizacji specjalistycznym 
firmom.

4. Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w trakcie transportu.
5. Producent udziela gwarancji tylko przy zastosowaniu kompletnego 

systemu VARMSEN®.

PIERWSZA POMOC

Oczy – myć wodą przez 15 minut, następnie skontaktować się 
z okulistą.

Skóra – myć wodą przez 15 minut, a na miejsce podrażnione  
w razie konieczności założyć opatrunek jałowy.

Połknięcie – podać do wypicia białko z jaj kurzych lub mleko, 
nie należy prowokować wymiotów.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH

R41 – ryzyko uszkodzenia oczu.

R36/38 – działa drażniąco na skórę i oczy.

S1/2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi,

S 24/25 – unikać zanieczyszczenia oczu i skóry, 

S26 – zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i za-
sięgnąć porady okulisty.

S36/37/39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie 
rękawice ochronne i okulary, S45 – w przypadku awarii lub 
złego samopoczucia zasięgnij porady lekarza i pokaż etykietę.

Produkt drażniący Xi.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone  
informacje oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie 
mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budow-
lanej BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości 
prosimy o kontakt z producentem.
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