
Siplast Klej®

Szybki Styk SBS

Uzależniona jest od charakteru i rodzaju wykonywanych prac, sta-
nu i rodzaju podłoża oraz temperatury i metody aplikacji i wynosi 
ok. 0,5-0,8 kg/m2.

Wydajność:

PN-B-24620:1998 + PN-B24620:1998/Az1:2004
Deklaracja Zgodnści nr 9/B/2010
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1551/01/2012

Dokumenty odniesienia:

Informacje praktyczne:

•	 opakowanie metalowe 5 kg,
•	 okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji,
•	 w przypadku przyklejania płyt termoizolacyjnych klej nanosimy 

bezpośrednio na zagruntowane podłoże zgodnie ze sposobem 
stosowania,

•	 w przypadku przyklejania płyt termoizolacyjnych należy unikać 
bezpośredniego operowania słońca na podłoże.

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, 
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, 
wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.

Magazynowanie:

Przeznaczenie:

Sposób stosowania:

Po otwarciu opakowania w środku puszki znajduje się worek foliowy 
z zawartością kleju. W celu aplikacji kleju należy naciąć worek folio-
wy i wyciskać klej na podłoże. Klej należy nanosić na suche, odpylone 
i zagruntowane podłoże za pomocą szpachli lub kielni. Przy stosowa-
niu do przyklejania płyt warstwowych (styropapy), płyt styropianowych 
EPS i  XPS oraz płyt poliuretanowych PIR i PUR zaleca się nanoszenie 
kleju na zagruntowane podłoże plackami o grubości 5 mm i średnicy 
 50-70 mm w odstępach ok. 100-150 mm. W przypadku nakładania kleju 
na nagrzane podłoże należy odczekać ok. 10 minut przed przyłożeniem 
i przyklejeniem płyt termoizolacyjnych. Klejone płyty styropianowe po-
winny mieć minimum 5 cm grubości. Przyklejając płyty termoizolacyjne 
na powierzchniach pionowych, zaleca się stosowanie podparcia na czas 
24 godzin. Dopuszcza się nanoszenie kleju pacą zębatą lub rapówką 
równoległymi pasami (wzdłuż całej płyty) w układzie pionowym o sze-
rokości 40 mm, średnio 3-4 pasma na metr (za wyjątkiem krawędzi 
i naroży, gdzie należy zagęścić pasma) o grubości 2 mm. 
W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontów bitumicznych do 
siebie należy podklejać je punktowo lub na całej powierzchni w zależno-
ści od potrzeb, klej może być użyty również jako samodzielna powłoka 
wodoszczelna lub uszczelniacz obróbek dachowych i ściennych.
Nie należy przyklejać pap do podłoży styropianowych i poliuretano-
wych narażonych na bezpośrednie operowanie słońca. Przy stosowaniu 
w temperaturach poniżej 5°C zaleca się wstawić opakowanie z produk-
tem do ciepłego pomieszczenia na około 24 godziny przed rozpoczęciem 
robót. Nie stosować do pap smołowych oraz pap na folii aluminiowej.
Prace należy wykonywać w temperaturach od +5°C do +20°C. Należy 
unikać wyższych temperatur i silnego nasłonecznienia. Nie stosować 
w czasie opadów atmosferycznych czy też mgły. Produkt jest gotowy 
do użycia po otwarciu pojemnika – nie należy go dodatkowo rozcieńczać 
rozpuszczalnikami organicznymi. Pozostawienie otwartego pojemnika 
może skutkować zgęstnieniem kleju.

Siplast Klej® Szybki Styk SBS to kauczukowy klej SBS z dodatkiem 
bitumu do przyklejania płyt termoizolacyjnych styropianowych (EPS 
i XPS), płyt termoizolacyjnych poliuretanowych (PIR i PUR), pap asfalto-
wych oraz do podklejania gontów bitumicznych.

Zakres stosowania:

Siplast Klej® Szybki Styk SBS, przeznaczony do stosowania na zimno do:
•	 przyklejania wyrobów termoizolacyjnych (płyty styropianowe EPS 

i XPS, płyty poliuretanowe PIR i PUR) do fundamentów i pokryć 
dachowych,

•	 przyklejania pap asfaltowych do siebie oraz do podłoży mineral-
nych (beton, cegła, suporex),

•	 przyklejania płyt warstwowych (styropian jedno- lub dwustronnie 
laminowany papą) do podłoży mineralnych i bitumicznych,

•	 przyklejania pap asfaltowych oraz płyt laminowanych do po-
wierzchni blaszanych,

•	 wykonywania samodzielnych powłok wodoszczelnych, uszczel-
nień, uzupełniania ubytków i pęknięć,

•	 uszczelnień wokół kominów, anten, wywiewek kanalizacyjnych itp.
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* W momencie wystawienia niniejszej karty poprzednia nr 05/2011 traci swoją ważność.


