
SKŁADOWANIE 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych, 
nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do 
+25°C. Dopuszczalny okres przechowywania: 18 miesięcy od 
daty produkcji. 
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OPIS PRODUKTU 
Jednoskładnikowy, trwale elastyczny klej na bazie polimeru 
MS o bardzo wysokiej przyczepności początkowej.
Przeznaczony do mocowania ciężkich lub mocno 
obciążonych materiałów w budownictwie indywidualnym i 
przemysłowym. 

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały 

opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału

i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy 

przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje 

wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu. 
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ZALETY: 
✔  uniwersalny: zastępuje śruby, kołki i gwoździe 
✔  natychmiastowa i bardzo wysoka przyczepność 
✔  trwale elastyczny 
✔  wysoka odporność fizyczna i mechaniczna 
✔  do zastosowań poziomych i pionowych- nie spływa 
✔  mrozoodporny 
✔  do podłoży gładkich i porowatych 
✔  do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz 
✔  bezpieczny- neutralny chemicznie 
✔  możliwość malowania 

 

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU 
Przed rozpoczęciem prac należy odpowiednio przygotować podłoże, na które będzie nanoszony produkt. Podłoże powinno być 
suche, oczyszczone z kurzu, olejów, smarów, rdzy, starych farb i innych zabrudzeń oraz odpowiednio wysezonowane. Podłoże zbyt
chłonne i mocno porowate zaleca się zagruntować Secco GRUNT. Produkt aplikować na klejoną powierzchnię przy użyciu specjalnej 
końcówki, która standardowo dostarczana jest do produktu. Klej nanosić jednostronnie za pomocą pistoletu aplikacyjnego, trzymając 
kartusz w pozycji prostopadłej do powierzchni. Ilość aplikowanego kleju najlepiej dostosować do wagi, rozmiaru i powierzchni 
klejonego przedmiotu. Klejone elementy docisnąć tak, by pozostała między nimi 2-3 mm szczelina wentylacyjna. Złączyć klejone 
elementy w ciągu maksymalnie 10 minut od nałożenia kleju.  
Przed całkowitym utwardzeniem nie należy obciążać klejonego połączenia siłami zewnętrznymi. Nie zaleca się stosowania w 
miejscach trwale obciążonych wodą i w kontakcie z chlorem.  
Ograniczenia: Nie nadaje się do stosowania między innymi na PE, PP, PC, PMMA, miękkie tworzywa sztuczne, teflon, asfalt i podłoża 
bitumiczne. Nie nadaje się do stosowania w miejscach trwale obciążonych wodą i w kontakcie z chlorem. 
 

PARAMETRY PRODUKTU: 
Materiał: MS polimer (modyfikowane silany) 

Barwa: biała 

Konsystencja: pasta 
Gęstość [g/ml]: 1,57 

Czas utwardzania: 2-3 mm / 24 h (przy 23°C i 55% wilgotności względnej) 

Twardość Shore A (3s)(°): 55 ± 3 (wg DIN 53 505) 

Odporność na rozciąganie (N/mm2): 2,20 (wg DIN 53 504) 
Moduł 100% (N/mm2): 1,39  

Szybkość aplikacji (g/min): 20 (przy sile 3 mm i ciśnieniu 6,3 bar) 
Ściekanie (mm): <2 (wg ISO 7390) 
Reakcja na ogień: Klasa E 
Odporność termiczna po utwardzeniu (°C): od –40°C do +95 

Temperatura aplikacji (°C): Od +5 do +40 
  

Karta techniczna produktu 

Klej SECCO HIGH-TACK 

Uniwersalny klej high-tack 

ZASTOSOWANIE 
Do trwałego i elastycznego mocowania ciężkich lub mocno 
obciążonych elementów typu: okładziny, blaty, półki, ramy, 
fronty , parapety, gzymsy, progi, materiały izolacyjne, lustra, 
maskownice, tablice, w kombinacji z podłożami suchymi oraz 
lekko wilgotnymi. 

PAKOWANIE 
Ilość w 

opakowaniu 
(ml) 

Typ 
opakowania 

Ilość w 
kartonie (szt.) 

Ilość na 
palecie 

(szt.) 
290 kartusz 12 1248 

 


