
  PRODUKTINFO                             

FORBO Klej montażowy 232 

Właściwości: 
 

- gotowy do użycia 

- dużej lepkości 

- wypełniający szczeliny 

- elastyczny po związaniu 

- odporny termicznie do ok. – 20 do +60°C 

- rozpuszczalnikowy 

Zastosowanie: - do klejenia listew przypodłogowych drewnianych i twardego PVC 

- do mocowania płyt wiórowych, gipsowych i kartonowo-gipsowych 

- do mocowania paneli drewnianych i z tworzywa sztucznego, płyt 

izolacyjnych i dźwiękochłonnych ze szkła i włókna mineralnego, 

oraz tworzywa piankowego (nie nadaje się do styropianu) 

- do uszczelniania połączeń w konstrukcjach metalowych 

Dane techniczne: baza surowcowa: 

kolor: 

konsystencja: masa 

właściwa: 

rozcieńczalnik: 

sposób nakładania: 

czas klejenia: 

czas pełnego związania: 

dopuszczalny okres przechowywania: 

odporność na przemrożenia: warunki 

przechowywania: rodzaj zagrożenia: 

* - orientacyjne dane laboratoryjne

syntetyczny kauczuk 

biały  

pastowaty 

ok. 1,3 g/cm3
 

uniwersalny środek czyszczący 291 

pistolet do kartuszy 

ok. 10 minut 

ok. 2-4 dni; w zależności od 

grubości nakładanej warstwy 

i temperatury pomieszczenia 

ok. 12 miesięcy 

odporny 

sucho, w temp. + 5 do +25°C 

 

Przygotowanie 

podłoża: 

Dla zapewnienia wiązania kleju, podłoże lub klejony materiał muszą być 
chłonne, trwale suche, wolne od pyłu i tłuszczu. Gładkie zanieczyszczone 
powierzchnie oczyścić uniwersalnym środkiem czyszczącym 291, porowate, 
pylące powierzchnie zagruntować uniwersalnym środkiem gruntującym  

Europrimer  044 rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:2.  

Czas schnięcia ok. 2-3 godz.  

Przy zastosowaniu na płytach kartonowo-gipsowych odpornych na wilgoć, 

klejona powierzchnia musi być chłonna lub przepuszczająca parę wodną 
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PRODUKTINFO 

Sposób użycia:  Przed użyciem kleju należy odkręcić zakrętkę na końcu tuby, przebić całkowicie 

membranę na wylocie tuby i odciąć szpic odpowiednio do szerokości wypełnianej 

szczeliny. 

Klej należy nanosić jednostronnie, punktowo lub ciągłą wstęgą na tylną stronę 

klejonego materiału lub podłoże i natychmiast dokładnie docisnąć. Następnie 

rozłączyć klejone elementy i przed upływem czasu wiązania  kleju,  maksymalnie   

ok.10  minut ponownie złączyć. Przekroczenie tego czasu  powoduje powstawanie 

zaschniętej warstwy wierzchniej naniesionego kleju i trudności z przyleganiem oraz 

wiązaniem klejonych powierzchni. 

Uwagi: Klej montażowy 232 zawiera palne rozpuszczalniki. Wymagane jest 

odpowiednie    przewietrzanie    pomieszczeń,    unikanie    źródeł    ognia    i    nie 

wdychanie oparów. Zapobiegać nagromadzaniu się ładunków elektrostatycznych. 

Opakowanie:     kartusze o masie netto ok. 310ml/ 12 szt. w kartonie.

Informacje 

dodatkowe: 

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. 

Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność 

materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które niestety nie mamy 

wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania go niezgodnie z  

instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać 

aktualne informacje techniczne i karty bezpieczeństwa. Zakładamy znajomość oraz 

stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów, norm 

oraz reguł fachu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. 

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie 

wcześniej opublikowane.                             

                                                                                                Stan, dnia 02. Września 2008 r.
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