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Radical Tack 

Klej montażowy akrylowy 

 

KARTA TECHNICZNA 

SB10 

 

KLUCZOWE KORZYŚCI 

- Nieagresywny i praktycznie bezwonny 

- Nie zawiera rozpuszczalników 

- Wysoka przyczepność początkowa 

 

OPIS PRODUKTU 

Radical Tack to jednoskładnikowy klej montażowy na bazie 

wodnej dyspersji żywicy akrylowej do klejenia niewielkich, 

lekkich materiałów budowlanych i elementów 

wykończeniowych, do podłoży chłonnych, porowatych 

wewnątrz pomieszczeń, w miejscach niewystawionych na 

działanie wody.  

 

ZASTOSOWANIE 

• Listwy wykończeniowe, dekoracyjne, cokoły 

• Profile maskujące, kątowniki 

• Sztukateria styropianowa, gipsowa i dekoracje 

podobnego typu 

• Kasetony, rozety, maty, ekrany, panele izolacyjne 

 

DANE TECHNICZNE 

Baza dyspersja żywic akrylowych 

Konsystencja  półgęsta pasta 

Kolor  biały 

Ciężar właściwy 1,3 g/cm3 

Przyczepność 
początkowa 

do 130 kg/m2 przy klejeniu 
całopowierzchniowym 

Temperatura aplikacji 
od +5°C do +35°C 
(optymalnie od +15°C  
do +20°C) 

Odporność termiczna  
po utwardzeniu  -20°C do +70°C  

Czyszczenie 
woda (tylko produkt 

nieutwardzony) 

Zużycie 

- przy aplikacji paskami o 

średnicy 0,5 cm - ok. 15 mb  

- przy aplikacji punktowej 

co 30 cm – ok. 10 m2  

 

RODZAJE POWIERZCHNI 

Sztywna pianka poliuretanowa, styropian ekspandowany 

EPS, styropian ekstrudowany XPS, twarde PCW, drewno, 

płyta wiórowa i materiały drewnopochodne podobnego 

typu, gips-karton, gips, beton, tynk, zaprawy, ceramika, 

glazura, terakota, gres itp. Nie stosować na zewnątrz, do 

podłoży bitumicznych, PE, PP, PTFE, gumy, luster, 

akwariów, kamienia naturalnego.  

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Podłoże musi być suche, czyste, odpylone, odkurzone i 

odtłuszczone. Wysoce wilgotna powierzchnia (np. 

betonowa) osłabia siłę wiązania. Do przemycia powierzchni 

zastosować środek Bostik Solvent 300.  

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Nakładać jednostronnie, punktowo lub równoległymi 

paskami w odstępach ok. 25-30 cm, by umożliwić 

skuteczne odparowanie wody i związanie kleju. Materiały 

złączyć bezpośrednio po nałożeniu kleju i docisnąć. Lżejsze 

elementy nie wymagają podpierania. Przynajmniej jedna z 

klejonych powierzchni musi być porowata. Całkowity czas 

schnięcia min. 24h (w zależności od warunków). Zapewnić 

skuteczną wentylację do czasu pełnego utwardzenia się 

kleju. 

 

NARZĘDZIA 

Pistolet ręczny lub pneumatyczny 

 

UWAGI 

Zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie i w 

karcie bezpieczeństwa produktu.  

 

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. 
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DOSTĘPNE OPAKOWANIA 

ART. NR RODZAJ 

30133403 / biały 290 ml kartusz 

 

 

 

 

 

 
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. 
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+48 61 89 61 740 
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