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DECO ADHESIVE A545 

Klej akrylowy – dekoracje i wykończenia 

 

KARTA TECHNICZNA 

SB PROF A545 

 

KLUCZOWE KORZYŚCI 

- Polecany szczególnie do zastosowań wewnątrz 

pomieszczeń 

- Idealny do mocowania lekkich, niewielkich 

elementów wykończeniowych lub dekoracyjnych, 

w tym wykonanych z PU, PVC, EPS i XPS 

- Nieagresywny  

- Nie zawiera rozpuszczalników i tym podobnych 

szkodliwych składników 

- Ekologiczny (nie stwarza zagrożenia  

dla środowiska)  

- Praktycznie bezwonny  

- Zachowuje biały kolor (nie żółknie) 

- Bardzo dobra przyczepność do większości 

podłoży porowatych, bez gruntowania, w pionie  

i poziomie, w tym do powierzchni lekko wilgotnych 

- Po utwardzeniu malowalny farbami wodnymi  

i syntetycznymi 

- Łatwy w zastosowaniu i czyszczeniu  

 

OPIS PRODUKTU 

DECO ADHESIVE A545 to jednoskładnikowy klej na bazie 

wodnej dyspersji żywic akrylowych, do mocowania 

wewnątrz pomieszczeń lekkich, niewielkich elementów 

wykończeniowych, dekoracyjnych, a także okładzin lub płyt 

izolacyjnych. Klej wiąże pod wpływem odparowania wody, 

tworząc silne i trwałe wiązanie.  

 

ZASTOSOWANIA 

• Klejenie niewielkich elementów wykończeniowych 

z drewna, materiałów drewnopochodnych (np. 

korek, sklejka, MDF, HDF, płyta wiórowa), EPS, 

XPS, twardego PCW i twardej pianki PU oraz tym 

podobnych tworzyw sztucznych (poza PE, PP), 

gipsu, ceramiki, do podłoży takich jak: beton, 

tynki, gipsy, gładzie, ceramika budowlana, płyty 

gipsowo-kartonowe, drewno itd. 

• Mocowanie listew wykończeniowych, rozet, 

kasetonów, sztukaterii, profili maskujących, płyt i 

ekranów izolacyjnych, paneli ściennych, kanałów i 

przepustów kablowych  

• Stolarka meblowa 

 

DANE TECHNICZNE 

Baza wodna dyspersja żywic 

System utwardzania 
pod wpływem odparowania 
wody 

Temperatura aplikacji +5°C do +40°C 

Ciężar właściwy ≈ 1,34 g/ml wg ISO 1183-1 

Czas otwarty 
≈ 5-10 minut  

przy +23°C i 50% RH 

Wstępne związanie 
3-4 h  
przy +23°C i 50% RH 

Całkowite związanie 

24-72 h (w zależności  
od warunków otoczenia, 
właściwości podłoża, 
wentylacji, przekroju 
spoiny) 

Zużycie 

≈ 300-600 g/m² lub 20-40 
g/mb (w zależności  
od porowatości podłoża, 
kształtu i rozmiarów 
klejonych materiałów) 

Odporność termiczna  
po utwardzeniu  -20°C do +75°C 

 

RODZAJE POWIERZCHNI 

Bardzo dobra przyczepność do większości rodzajów 

powierzchni, bez gruntowania, np. beton, tynki, gipsy, płyta 

g-k, włókno-cement, ceramika budowlana, lakierowane lub 

impregnowane drewno, MDF, HDF, korek, sklejka, płyta 

wiórowa, EPS, XPS, twarda pianka PU, uPVC, glazura, 

terakota, gres.  
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

W przypadku mineralnych powierzchni porowatych podłoże 

musi być nośne, zwarte, odkurzone (niepylące) i suche. 

Powierzchnie chłonne mogą być lekko wilgotne. 

Powierzchnie gładkie, niechłonne muszą być dodatkowo 

odtłuszczone. Przed użyciem na podłożach z tworzyw 

sztucznych lub powłokach malarskich zaleca się 

przeprowadzić test przyczepności. Powierzchnie mocno 

porowate lub chłonne (np. gazobeton, gips, piaskowiec) 

zagruntować roztworem kleju DECO ADHESIVE A545 z 

wodą, w proporcji 1:2. Beton, tynki, gładzie, szpachle 

muszą być całkowicie związane i wysezonowane.  

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Nakładać jednostronnie, równoległymi, pionowymi paskami 

w niewielkich odstępach (10-20 cm - w zależności od 

kształtu i rozmiaru klejonych elementów), zapewniając 

efektywną wentylację świeżo nałożonego kleju. Klejone 

materiały połączyć, nasuwając z góry na dół i równomiernie 

na krótko docisnąć, by zapewnić dobre rozprowadzenie i 

przyleganie kleju. Przy nieprawidłowym, nierównym 

połączeniu nie odklejać, tylko skorygować przesuwając. 

Porowatość jednej z powierzchni poprawia przyczepność, 

przyspiesza schnięcie i zapewnia poprawne związanie kleju. 

W razie konieczności podeprzeć lub w inny sposób 

zabezpieczyć przed przemieszczeniem do czasu 

utwardzenia się kleju. Tempo wiązania kleju jest 

uzależnione od temperatury otoczenia i powierzchni, 

wilgotności powietrza.  

 

NARZĘDZIA 

Pistolet ręczny lub pneumatyczny 

 

CZYSZCZENIE 

Świeże zabrudzenia można usunąć wodą. Utwardzony 

materiał można usunąć tylko mechanicznie. Do czyszczenia 

rąk stosować wodę z mydłem lub specjalne ściereczki 

czyszczące Bostik Cleaning Wipes T150. 

 

UWAGI 

Zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie i w 

karcie bezpieczeństwa produktu. Nie stosować do miejsc 

stale wystawionych na działanie wody, PE, PP, PC, PMMA, 

PTFE, neoprenu, luster, akwariów, powierzchni 

bitumicznych, kamienia naturalnego i tzw. miękkich 

plastików. Przy materiałach nieznanego typu, 

konglomeratach, tworzywach, laminatach przeprowadzić 

test przyczepności w mało widocznym miejscu i ocenić 

przydatność produktu do zamierzonego zastosowania. Klej 

zawsze nakładać paskami, zapewniając skuteczną 

wentylację. W przeciwnym wypadku klej utwardzi się tylko 

na obrzeżach, a wewnątrz pozostanie nieutwardzony, co 

może obniżyć wytrzymałość połączenia i przyczynić się do 

uszkodzenia podłoża. 

 

OKRES TRWAŁOŚCI 
12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie 

zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w 

temperaturze od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie 

do -15°C. 

 

 

 

 

 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 

ART. NR RODZAJ 

BOK210942 / biały 
280 ml  
kartusz plastikowy 

 

 

 

 

 
 

 
Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach 

papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i 

doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki czy 

nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które 
wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik 

zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. 

Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i 

dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić 
test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób 

aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza 

naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością 

Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej 
karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru 

wyczerpującego. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

POMOC TECHNICZNA 

+48 61 89 61 740 

http://www.bostik.pl/

