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РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПО РОБОТІ ІЗ КЛЕЄМ

K-FLEX K425

Клей двокомпонентний K-FLEX K425 на основі поліхлоропренового каучуку й затверджувача. Клей є
«контактною» клейкою речовиною для приклеювання каучуків, що застосовуються при ізоляції трубопроводів, ємностей та інших поверхонь. Температура застосування від -40 °С до +60 °С без затверджувача; до
150 °С с наповнювачем (5%). Рекомендується для монтажу матеріалів K-FLEX HT, ECO, а також наклеювання
покриття IN CLAD.
Клей рекомендується використовувати за температури навколишнього середовища від +5 °С до +30 °С.
Час висихання 10–15 хвилин. Оптимальна температура застосування +15 °С до +25 °С. Температура застосування впливає на в’язкість і час висихання. Температура активізації — кімнатна.
Орієнтовна витрата клею на одну поверхню становить близько 0,15 літра на 1 м2. Безпосередньо перед
використанням у клей необхідно додати затверджувач і ретельно перемішати. Для розведення клею, що
загус, використовується очисник «K-FLEX».
За потреби використання невеликої кількості клею
його рекомендується приготувати в окремій ємності.
Банку із клеєм слід щільно закрити, якщо вона не використовується.

Клей наносять один раз тонким рівномірним шаром
на обидві поверхні, що склеюються, використовуючи
пензлик з короткою, твердою щетиною. Поверхні, що
склеюються, повинні бути чистими, сухими й знежиреними. Необхідно почекати поки шар клею підсохне (3-5 хвилин). Після чого з’єднати поверхні ізоляції
K-FLEX і сильно їх стиснути на дуже короткий час.
Під час наклеювання матеріалу K-FLEX по всій площі,
клей K-FLEX K414 слід наносити спочатку на теплоізоляцію, а потім на поверхню, що ізолюється.
У процесі виконання теплоізоляційних робіт не допускається деформувати й розтягувати теплоізоляційні вироби K-FLEX.
Не виконуйте роботи на не відключених системах. Необхідно залишити ізоляцію на 36 годин для висихання, перш ніж знову включити систему.
Під час виконання робіт рекомендується дотримуватися «Інструкції з монтажу теплоізоляційних виробів
K-FLEX» і рекомендацій з монтажу.
Клей K-FLEX K425 рекомендується зберігати за температури від +10 °С до +30 °С.

У випадку виникнення додаткових запитань інформацію можна отримати на сайті www.k-flex.ua або звернутися за консультацією до представника ТОВ « К-ФЛЕКС УКРАЇНА»: info@k-flex.ua, тел. +38 044 490-40-40.

Н О В Е П О К О Л І Н Н Я І З О Л Я Ц І Й Н И Х М АТ Е Р І А Л І В

Представництво в Україні
ТОВ «К-ФЛЕКС УКРАЇНА»
тел.: (044) 490-40-40
факс (044) 490-40-44
e-mail: info@k-flex.ua
www.k-flex.ua

