
 
 
 
 
 
 
 
 

Revin S Arkusz danych technicznych 
Kod produktu 502104-6 

Klej 1- składnikowy, winylowy 8.01.2007 

 
Opis: 
1-składnikowy klej w dyspersji o niskiej zawartości wody do klejenia podłóg drewnianych, w tym elementów o grubości 14/17mm, na 
podłożach cementowych (lub innych chłonnych) o zawartości wilgoci resztkowej równej, bądź zbliżonej do 2%. Spoiny klejowe utworzone 
przez Revin S charakteryzują się wysoką przyczepnością, elastycznością i trwałością.  
Właściwości fizyko- chemiczne przy 20˚C 
 

Wygląd kod 502104 Pasta tiksotropowa koloru dębu 

Wygląd kod 502106 Pasta tiksotropowa koloru orzecha włoskiego 

Lepkość  90, 000 cPs 

Współczynnik pH ~7 

Czas otwarty 10-15 min 

Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 281) >5,0 N/mm2 

Elastyczność (DIN 281) >1,2mm 

Wytrzymałość na odrywanie (UNI8298) >42 kg/cm2 

Gotowość do użytkowania 6h 

Przerwa przed szlifowaniem min 21 dni 

Metoda nanoszenia Grzebień 

Średnie naniesienie (g/m2) 600-900 

Trwałość i przechowywanie (w oryginalnym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu) 12 miesięcy 

Standardowe opakowanie 25 

  
Aplikacja: 
W celu uzyskania wytrzymałej i trwałej spoiny podłoże musi spełniać poniższe warunki: 
- wilgotność mniejsza bądź równa 2%, mierzona wgłębnie za pomocą wilgotnościomierza. 
- brak  substancji mogących powodować zmniejszenie przyczepności 
- nadanie powierzchni odpowiedniej chropowatości 
- brak elementów kruchych lub oddzielających się od wylewki 
- brak przemieszczających się pęknięć lub innych oczywistych wad 
Przed przystąpieniem do klejenia należy również sprawdzić czy wilgotność drewna (powinna wynosić  8-12%) jest odpowiednia  
do wilgotności otoczenia.  
Nanieść klej grzebieniem z uwzględnieniem odseparowania wszystkich zanieczyszczeń, które mogły by spowodować wady spoiny klejowej.  
Nie rozprowadzać kleju w nadmiarze, mocno dociskać deski podczas układania. Wskazane jest niewielkie naniesienie kleju na końce desek 
ale niedopuszczalna jest aplikacja wzdłuż ich krawędzi. Przed szlifowaniem parkietu należy odczekać aż wilgoć, która przeniknęła z kleju do 
desek odparuje z powrotem do otoczenia. W warunkach normalnych trwa to ok. 3 tygodnie, jednak przed przystąpieniem do szlifowania 
należy wykonać pomiar wilgotności drewna ponieważ na czas odparowania wilgoci ma wpływ wiele czynników takich jak temperatura 
otoczenia, gatunek drewna, wilgotność powietrza. Wilgotność drewna powinna zawierać się w przedziale 8-12%.  
 
Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C, stosować w temperaturze 10-30°C! 
 
 
 


