
WŁAŚCIWOŚCI
 do każdego rodzaju plastiku
 szybkoschnący
 łatwy w użyciu
 przezroczysty
 do wnętrz

ZASTOSOWANIE
Pattex S.O.S. Super Klej do plastiku służy do klejenia każde-

go rodzaju tworzyw sztucznych, takich jak: winyl, pleksiglas, 

PCW-U, ABS, nylon, polietylen (PE), polipropylen (PP), itp. Pro-

dukt nadaje się również do klejenia gumy, metali, drewna, 

ceramiki, tkanin, tektury oraz papieru. Pattex S.O.S. Super 

Klej do plastiku składa się w komplecie z dwóch części - kle-

ju oraz aktywatora. Czas wstępnego wiązania kleju wynosi od 

5-30 sekund w zależności od warunków, w jakich jest apliko-

wany klej. Natomiast wytrzymałość końcowa osiągana jest po 

12-24 godzinach i wynosi ogólnie 2-20 N/mm2, w zależności 

od rodzaju podłoża.

Nie stosować do klejenia teflonu, szkła, powierzchni szkla-

nych, miękkiej skóry oraz pianki. Nie należy również stoso-

wać do połączeń, w których mają być przechowywane gorące 

ciecze.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Powierzchnie klejone powinny być czyste, suche, odtłuszczone 

oraz dobrze dopasowane. 

 
WYKONANIE 

Przed przystąpieniem do klejenia należy nanieść jedną lub 

dwie warstwy aktywatora na obydwie powierzchnie klejone 

i odczekać 1-2 min. Przed rozpoczęciem klejenia należy nakrę-

cić aplikator z nakrętką na tubkę, w celu przebicia membrany 

zabezpieczającej. Odkręcić nakrętkę i nałożyć cienką warstwę 

kleju tylko na jedną przygotowaną powierzchnię. Złączyć kle-

jone powierzchnie i mocno docisnąć do momentu związania 

(zazwyczaj 30 sekund). W celu uzyskania pełnej siły klejenia 

zalecane jest nie obciążanie klejonego elementu przez 10 mi-

nut, pełną wytrzymałość sklejone elementy osiągają po 12-24 

godzinach. Szybkość utwardzania zależy od rodzaju zastoso-

wanego materiału, grubości spoiny klejowej oraz temperatu-

ry (elementu, podłoża oraz otoczenia) i wilgotności powietrza. 

Aby uzyskać najlepsze efekty klejenia, aplikację kleju należy 

przeprowadzić w temperaturze od +150C do +300C, przy mini-

malnej wilgotności 30%.

Zawsze po użyciu kleju należy wytrzeć aplikator dozujący opa-

kowania kleju, jak również zwrócić uwagę na dokładne za-

mknięcie aktywatora.

Wszelkie zabrudzenia oraz nadmiar kleju natychmiast wytrzeć, 

np. przy użyciu chusteczki. Związany klej można usunąć stosu-

jąc produkt Pattex S.O.S. Rozpuszczalnik do kleju.

Klej nakładać nie wcześniej niż min. 60 sekund od momentu 

zastosowania aktywatora.

UWAGA
W zależności od warunków aplikacji należy uwzględnić krótszy 

lub dłuższy czas twardnienia materiału.

Produkt zawiera substancje drażniące, działa drażniąco na 

oczy, drogi oddechowe i skórę. W razie zanieczyszczenia oczu 

PATTEX

S.O.S._PLASTIK_KT_10.11

Pattex S.O.S. Super Klej 
do plastiku
Klej błyskawiczny do każdego rodzaju plastiku



Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Centralny Dział Obsługi Klienta:
Tel. (+48) 41 371 01 00 • Fax (+48) 41 374 22 22
www.pattex.pl • infolinia: 800 120 241

natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady le-

karza. Chronić przed dziećmi.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia 

się z produktem oraz zagrożeń znajdują się w karcie charakte-

rystyki tego produktu.

ZALECENIA
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania mate-

riału, ale nie może zastąpić przygotowania wykonawcy. 

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpły-

wu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości 

należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność kar-

ty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE
Do 18 miesięcy od daty produkcji podanej na zgrzewie tub-

ki. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opa-

kowaniach, w temperaturze pokojowej +200C. Chronić przed 

bezpośrednim działaniem silnego światła oraz źródeł ciepła.

OPAKOWANIA
Metalowa tubka kleju 2 g oraz aktywator w długopisie 4 ml.

DANE TECHNICZNE
Baza: cyjanoakrylan etylowy

Gęstość 

(przy temperaturze 200C): 1,05 g/cm3

Lepkość: 70-130 mPas

Kolor: przezroczysty 

Czas wstępnego wiązania: od 5 do 30 sekund 

 (w zależności od warunków 

 otoczenia)

Pełna wytrzymałość klejonego 

elementu: osiągana jest po 12-24 godzinach 

 i wynosi od 2 do 20 N/mm2 

 (ISO 4587), w zależności 

 od rodzaju podłoża


