
 

 

  

KARTA TECHNICZNA WYROBU 

 

TERMPLAST 1 

 

Aprobata ITB: AT-15-7509/2013 

Atest PZH: HK/B/1086/02/2009 
 

 

ZASTOSOWANIE: 

Klej przeznaczony do przyklejania płyt styropianowych w systemach ociepleń.  

 

WŁAŚCIWOŚCI: 
Klej można stosować wewnątrz budynków. TERMPLAST 1 jest mieszanką produkowaną na bazie cementu, piasku, 
wypełniaczy mineralnych oraz dodatków poprawiających własności robocze i klejące.  

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być nośne tzn. mocne, stabilne, równe i oczyszczone kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej.  
Źle związane części powierzchni należy uprzednio odkuć, usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Ubytki należy uzupełnić. 

 

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY  
Zawartość worka 25 kg wymieszać ręcznie lub mechanicznie z  4,25 ÷ 5,25 l wody.  

 

SPOSÓB UŻYCIA  
Po wymieszaniu należy odczekać ok. 4 min. a następnie zamieszać klej ponownie. Klej należy nanosić na płyty styropianowe 
w formie placków kielnia lub pacą ząbkowanej. Płyty styropianowe lekko docisnąć do ściany. Położenie przyklejonej płyty 
można skorygować jeszcze w ciągu 10 min. Czas zużycia zaprawy nie powinien przekraczać 1 godziny. W razie potrzeby 

gęstniejącą masę należy ponownie zamieszać (nie dolewać wody - może to spowodować pogorszenie własności 
mechanicznych kleju). 

 

WYDAJNOŚĆ 
W zależności od nierówności podłoża od 4 kg/m2. 

 

OPAKOWANIE 
Worki papierowe 25 kg  
Paleta 1050 kg ( 42 szt. x 25kg) 

 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT  
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach w suchych warunkach. Chronić przed 
wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
 

DANE TECHNICZNE : 
Proporcje mieszanki:................................... 0,17÷0,21 l wody na kg zaprawy 
Czas gotowości do pracy: ...........................ok. 1 godziny  
Temperatura pracy: .....................................od +5°C do 25°C  
Gęstość zaprawy w stanie suchym: .............ok. 1,4 kg/dm³ 
Przyczepność do betonu: .............................≥ 0,3 MPa 
Przyczepność do styropianu: .......................≥ 0,1 MPa 

 

NORMY I APROBATY. 
ITB AT-15-7509/2013, 
PZH HK/B/1086/02/2009, 
Deklaracja zgodności nr 10/2014 z dn. 02.01.2014. 
Certfikat ZKP wydany przez ICiMB, OSiMB w Krakowie nr: 92/10-ZKP-081-01 

 

 

 

UWAGA  

 

Produkt zawiera cement. Należy chronić oczy, skórę i błony śluzowe .Przy bezpośrednim kontakcie z oczami, przemyć dużą ilością wody  

i skonsultować się z lekarzem. Stosować odpowiednie ubranie i rękawice ochronne.   


