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KARTA TECHNICZNA 

SF10 
 

KLUCZOWE KORZYŚCI 

- Uniwersalny 

- Nie zawiera rozpuszczalników  

- Duża siła wiązania i odporność mechaniczna 

- Długi czas otwarty  

- Krótki czas aktywacji 
 

OPIS PRODUKTU 

STIX A740 MULTI BEST jest uniwersalnym klejem 

dyspersyjnym  do klejenia wykładzin. Nie zawiera 

rozpuszczalnika (bardzo niska emisja LZO w klasie A+). 
 

ZASTOSOWANIE 

Do klejenia wykładzin winylowych (PVC i CV) w rolkach i 

płytach, kauczukowych do 4 mm grubości (z gładką 

warstwą wierzchnią i spodnią), linoleum oraz do wykładzin 

tekstylnych o różnym spodzie oraz do klejenia wykładzin 

PVC na PVC. 
 

DANE TECHNICZNE 

Baza żywica dyspersyjna 

Czas wstępnego 

odparowania 

klejenie mokre  

ok. 10-15 minut 

klejenie przylepcowe  

ok. 45-60 minut 

Czas otwarty 

około 60 minut (w 

zależności od warunków 

panujących w 

pomieszczeniu) 

Temperatura stosowania  +18°C do +23°C 

Obciążalność  po 24 godzinach 

Podłogi ogrzewane tak  

* Dane zostały podane dla pomieszczeń o temperaturze 23°C i wilgotności względnej 55% 

oraz dla podłoża o normalnym stopniu absorpcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RODZAJE POWIERZCHNI 

Płyty betonowe, jastrychy, masy samopoziomujące. 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Klejone powierzchnie muszą być suche, czyste i 

odtłuszczone, wolne od smarów, olejów oraz kurzu. 

Podłoże powinno być wykonane zgodnie ze standardami 

sztuki budowlanej. W tym celu należy zastosować masę 

samopoziomującą (SL C330 TRAFFIC lub inną w zależności 

od potrzeb). W przypadku wilgotności podłoża większej niż 

dopuszczalna, zastosować barierę odcinającą pod wylewką 

w postaci produktu HYTEC E336 XTREM. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Rozłożyć wykładzinę na podłodze. Uciąć nadmiar, 

pozostawiając 10 cm zapasu wzdłuż ścian. Złożyć 

wykładzinę na pół, a następnie odpowiednią pacą nałożyć 

klej na odsłoniętą część podłogi. Zależnie od rodzaju 

wykładziny należy odczekać czas wstępnego odparowania. 

Następnie ułożyć wykładzinę na kleju i dokładnie docisnąć, 

aby klej rozprowadził się równomiernie po całej 

powierzchni spodniej. Po 30-40 minutach docisnąć 

ponownie wykładzinę. Czas aktywacji oraz czas otwarty 

zależą od temperatury, wilgotności powietrza, porowatości 

podłoża, szorstkości materiału oraz ilości nałożonego 

kleju.  

Przykleić wykładzinę, zaczynając od środka i przechodząc 

w stronę krawędzi, zwracając szczególna uwagę na 

narożniki. W taki sam sposób postąpić z drugą połową. 

Uciąć nadmiar materiału z brzegów. 

Wypełnianie spoin rozpocząć można dopiero po 24 

godzinach. 

W przypadku wykładzin gumowych: od 3 mm grubości 

należy używać pacy zębatej B1 (zużycie ok. 280 g/m2). 

Klejenie przylepcowe wykładzin homogenicznych PVC: 

może być wykonane na niechłonnym podłożu; przed 

ułożeniem wykładziny koniecznie należy odczekać aż klej 

całkowicie odparuje. Czas odparowania wynosi 45-60 

minut w zależności od temperatury i wilgotności powietrza 

(należy przeprowadzić tzw. „test palca”). Całkowity czas 

układania wynosi maksymalnie 60 minut. 

STIX A740 MULTI BEST 
KLEJ DO WYKŁADZIN O DUŻYM OBCIĄŻENIU 
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NARZĘDZIA 

Pace zębate (A2, B1), pędzel. 

 

ZUŻYCIE 

280-300 g/m2 w zależności od użytej pacy. 

 

CZYSZCZENIE  

Świeże plamy oraz używane narzędzia należy umyć w 

wodzie. Utwardzony produkt należy usuwać mechanicznie. 

  

CZAS SCHNIĘCIA 

Pełne utwardzenie po ok. 24 godzinach. 

 

UWAGI 

Należy pamiętać, że wykładzina musi być dokładnie 

ułożona na warstwie kleju, gdyż wysoka przyczepność 

spoiwa utrudnia późniejsze korekty. W przypadku cienkich 

wykładzin, a także przedłużającego się czasu układania, 

istnieje ryzyko odbicia się śladów uzębienia pacy na 

powierzchni wykładziny (np. w postaci rowków).  

W przypadku klejenia wykładzin na ogrzewaniu 

podłogowym należy wyłączyć je na 48 godzin przed 

układaniem podłogi i stopniowo przywracać do działania 

po całkowitym wyschnięciu kleju (około 48 godzin). 

Należy przestrzegać zaleceń producentów wykładziny. 

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w 

karcie bezpieczeństwa produktu 

 

OKRES TRWAŁOŚCI  

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. 

Chronić przed przemrożeniem. 

 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 

ART. NR OPAKOWANIA 

30615765 wiadro 13 kg 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATESTY 

 
 

 

POMOC TECHNICZNA 

+48 61  896 17 40 

PRODUKTY UZUPELNIAJĄCE 

-  SL C330 TRAFFIC lub inna masa samopoziomująca 

-  HYTEC E336 XTREM  

http://www.bostik.pl/

