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KARTA TECHNICZNA 

 

KLEJ DWUSKŁADNIKOWY 

AB-Plus 

 

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE 

Wygląd Składnik A – szary, składnik B - beżowy 

Gęstość Składnik A – 1650 kg/m
3
, Składnik B – 1720 kg/m

3
 

Przechowywanie 12 m-cy w oryginalnym opakowaniu 

Opakowanie Składnik A – pojemnik 1kg, Składnik B – pojemnik 1kg 

Proporcja mieszania 1:1 

Lepkość mieszanki 1000000 mPas(wirnik 95RPM 2,5), met. Brookfielda 

Ciężar właściwy mieszanki 1700 kg
3
 

Czas gotowości do pracy(1kg):  

od +5 °C ≥100 min. 

od +21 °C ≥20 min. 

od +30 °C ≥15 min. 

 

 

OPIS PRODUKTU 
Dwuskładnikowy klej na bazie specjalnie zmodyfikowanej żywicy 

epoksydowej płynnej. Występuje w postaci tiksotropowej pasty. 

Posiada doskonałą przyczepność do  betonu, stali i materiałów 

kompozytowych oraz jest odporny na agresywne działanie 

środowiska.  

 

ZASTOSOWANIE 
Klej przeznaczony jest do wklejenia korków betonowych, 

których celem jest nie tylko zabezpieczenie otworów po 

stożkach, ale również uszczelnienie przed przenikaniem wodą 

przejścia ściągu szalunkowego. 

 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Katalog: Akcesoria szalunkowe 

- Karta charakterystyki Klej dwuskładnikowy AB-Plus 

- Deklaracja właściwości użytkowych Nr 0016 

- Atest Higieniczny HK/B/1093/01/2017 

 

SPOSÓB MONTAŻU 
Aby przygotować klej  należy wymieszać komponenty A oraz B 

w proporcji 1:1. Komponenty mieszamy do chwili zniknięcia 

smug, których brak wskazuje na jednorodność mieszaniny. 

Powierzchnie klejone nie mogą być tłuste oraz powinny być 

suche i   wolne od zanieczyszczeń. Czas aplikacji kleju upływa 

po ok. 20 min. przy temp. +20
o
C. Spoina kleju powinna wynosić  

ok. 2mm, a nadmiar kleju nie powinien wypływać na zewnątrz. 

Temperatura stosowania – od +5 °C a +30 °C 

 

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT 
Klej dwuskładnikowy AB-Plus należy transportować  

w oryginalnych opakowaniach producenta. Klej nie stanowi 

ładunku niebezpiecznego  w myśl przepisów transportowych. 

 

UWAGI 
Sprzedawany w kompletach w dwóch opakowaniach. Podczas 

stosowania należy przestrzegać zasad BHP. 

Produkt posiada deklaracje CE. 
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Symbol 
Jednostka 

miary 
Opakowanie/ jednostka 

handlowa 
Nr. artykułu 

Klej dwuskładnikowy AB-Plus 1 komplet 2 pojemniki-2kg CH-KZ-00-0-33275     

 

 

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy. 

Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody  

firmy FORBUILD SA są zabronione. 

Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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