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KARTA TECHNICZNA 

 

   KLEJ DO MAT SZALUNKOWYCH VALERO 

 

OPIS PRODUKTU 
Klej oparty na bazie rozpuszczalników, występuje w postaci 

białego płynu, co ułatwia jego aplikację na płycie szalunkowej. 

Klej jest łatwopalny, traci swoje właściwości w temperaturze 

powyżej 75°C. Jest dostępny w dwóch pojemnościach- 20l 

(kanister) i 500ml (puszka z aerozolem ułatwiającym 

stosowanie).  

 

ZASTOSOWANIE 
Klej służy do przyklejania mat szalunkowych Valero do płyt 

szalunkowych. Należy stosować go do szalunków wykonanych  

z drewna i metalu.  

 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Karta charakterystyk preparatu 

 

UWAGI 
Podczas stosowania należy przestrzegać zasad BHP na budowie 

oraz wytycznych przedstawionych w niniejszym dokumencie. 

 

 

SPOSÓB MONTAŻU 
Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że 

powierzchnie maty i szalunku są równe i pozbawione 

zanieczyszczeń. Aplikacja kleju powinna być przeprowadzana 

w miejscu zapewniającym stały dostęp świeżego powietrza, 

pozbawionym wilgoci, w temperaturze wynoszącej 15-25°C. 

Klej należy rozprowadzać na całej powierzchni szalunku oraz 

maty po obwodzie płyty oraz pasami co 20cm za pomocą 

aerografu. Po upływie kilku minut należy docisnąć matę do 

szalunku, wyrównując jej powierzchnię. Wysychanie kleju trwa 

od 10 minut do 3 godzin i jest uzależnione od otaczającej 

temperatury. Wydajność kleju- kanister 20l/300m
2
 powierzchni 

maty, pojemnik 500ml/10m
2
 powierzchni maty. 

 

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT 
Klej należy magazynować w oryginalnych opakowaniach 

producenta, po otwarciu przechowywać maksymalnie 30 

godzin. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą, 

oczami i błonami śluzowymi. 

 
 

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE 

 

Symbol 
Jednostka 

miary 
Opakowanie 

Masa 
[kg/szt.] 

Nr art. 

Klej w kanistrze Valero l 20l  16,08 MS-VL-00-0-04655 

Klej w sprayu Valero ml szt. 0,40 MS-VL-00-0-04656 

 

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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