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SKŁAD: gips, wypełniacze mineralne i środki modyfi-
kujące.
TEMPERATURA STOSOWANIA: prace należy wykony-
wać przy temperaturze otoczenia, materiału i podłoża 
od +5°C do +30°C.
CZAS ZUŻYCIA: ok. 30-50 minut.
CZAS KOREKTY: ok. 10 min.
PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE: średnio opakowanie 25 kg 
kleju wystarcza na przyklejenie około 5 m² płyty kar-
tonowo-gipsowej (w zależności od nierówności pod-
łoża).
PROPORCJE MIESZANIA: 0,5 l wody na 1 kg kleju.
OKRES PRZECHOWYWANIA: w suchych warunkach  
i nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach okres 

przechowywania wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: produkt zgodny z Polską
Normą PN-EN 14496, posiada Atest Państwowego
Zakładu Higieny.

ZASTOSOWANIE
Klej Gipsowy SATYN PKG-28 stosuje się do przyklejania płyt kartonowo-gipsowych, montażu elementów sztukaterii 
gipsowej, płyt styropianowych i materiałów izolacyjnych twardych oraz do usuwania nierówności tynków i ścian we-
wnątrz budynku.

WŁAŚCIWOŚCI
Klej jest mieszanką gipsu, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących najwyższej jakości, dzięki którym 
otrzymuje odpowiednią plastyczność podczas wyrabiania i odpowiednie parametry wytrzymałościowe po zastygnięciu 
oraz jest ekologiczny.

ODPOWIEDNIE PODŁOŻE
Zalecany na wszystkie podłoża mineralne wewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Sprawdzić jakość podłoża. Powinno być ono nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione zanieczyszczeń zmniejszają-
cych przyczepność np. kurzu, olejów, tłuszczów, itp. Większe nierówności wcześniej wyrównać, a podłoża o dużej  
i nierównomiernej chłonności oraz podłoża betonowe o dużej gładkości zagruntować środkiem gruntującym PP-30. 
Przy przygotowaniu podłoża obowiązują wytyczne i zalecenia norm budowlanych oraz zasad techniki budowlanej.

SPOSÓB UŻYCIA
Suchą mieszankę wsypać do zimnej wody w proporcji 0,5 l wody na 1kg wyrobu i następnie mieszać mieszadłem elek-
trycznym wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Po odczekaniu 2 minut zaprawę należy jesz-
cze raz krótko wymieszać. Gotową masę należy zużyć w ciągu ok. 30-50 minut. Klej nakłada się pacą na płyty karto-
nowo-gipsowe i następnie dociska do ściany. Czas korekty wynosi około 10 minut. Użyte narzędzia należy natychmiast 
umyć dokładnie wodą. Resztki kleju mogą znacznie skrócić czas przygotowania następnej mieszanki. Przy wykonywa-
niu prac budowlanych należy postępować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i polskimi normami.

OPAKOWANIA
Worek 25 kg.

do przyklejania płyt kartonowo-gipsowych
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