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KLEJ
QUICK•STEP®
ADHESIVE

LIVYN

Informacje o produkcie:
Klej LIVYN ADHESIVE to dyspersyjny klej niezawierający rozpuszczalników, idealny do klejenia podłóg QUICK-STEP LIVYN do
odpowiednich porowatych podłoży wewnątrz pomieszczeń oraz ścian w suchych miejscach.

Informacje techniczne:
Podstawa
Proces utwardzania
Konsystencja
Kolor
Gęstość (DIN 53479)
Lepkość wg skali Brookfielda (Brookfield RVT 6/10)
Czas otwarcia przy temperaturze 21°C i wilgotności
powietrza wynoszącej 50%
Czas oczekiwania przy temperaturze 21°C i wilgotności
powietrza wynoszącej 50%

Akrylowa
Schnięcie
Pasta
biały
Ok. 1,30 g/cm³
Ok. 200 000–250 000 mPa.s.
Ok. 30 – 50 minut
Ok. 10 – 20 minut
Min. 24 h

Czas schnięcia przed obciążeniem
Odporność na temperatury
Nakładanie

-20°C do +70°C (po wyschnięciu)
W zależności od podłoża, od 250 do 350 g/m², przy pomocy
pacy zębatej A2

* W zależności od warunków środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność, rodzaj podłoża itd.

Cechy produktu:
- Twarde, elastyczne spoiwo
- Duża wytrzymałość docelowa
- Łatwa aplikacja
- Nałożenie przy pomocy pacy zębatej powoduje
powstanie stabilnych stożków
- Niskie zużycie na metr kwadratowy
- Niskie emisje
- Nie zawiera rozpuszczalników

Zastosowania:
Klej LIVYN ADHESIVE jest przeznaczony do montażu
wewnętrznego podłóg LIVYN, a także montażu
jednorodnych i różnorodnych podłóg PCW, nawierzchni
poliolefinowych oraz gumowych o grubości wynoszącej
do 2,5 mm.
Klej powinien być stosowany wewnątrz pomieszczeń do
montażu podłóg do gładkich i dobrze absorbujących
podłóż.

Klej LIVYN ADHESIVE jest także przeznaczony do
montażu klejonych paneli podłogowych Livyn do ścian
w suchych pomieszczeniach.
Informacje na temat instalacji produktów Livyn w
orientacji pionowej znajdują się w dodatkowej
instrukcji obsługi. Tego rodzaju montaż powinien być
zawsze przeprowadzany przez profesjonalistów.
Opis:
Klej LIVYN ADHESIVE schnie w wyniku odparowywania
wody z substancji. Po pełnym wyschnięciu (po
24 godzinach w temperaturze 21°C oraz wilgotności
względnej powietrza wynoszącej 50%) tworzy twardą,
elastyczną i niekurczliwą powłokę, która jest odporna na
standardowe odkształcenia podłogi PCV w wyniku
działania wilgotności powietrza oraz zmian temperatury.
Klej charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do
niemal
wszystkich
najczęściej
występujących
porowatych podłoży.

Klej Quick-Step® Livyn Adhesive to wysokiej jakości produkt dystrybuowany przez spółkę UNILIN bvba dział podłóg,
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke. Tel. +32 56 67 52 11. Faks +32 56 67 52 12. www.quick-step.com

1

TDS 25/09/2019

Okres przydatności do użycia:
24 miesiące w nieotwartym opakowaniu, pod warunkiem
przechowywania w suchym i chłodnym miejscu, w
temperaturze wynoszącej od 5°C do 25°C.
Podłoże:
Klej LIVYN ADHESIVE należy nakładać na równe, suche,
czyste, stabilne i gładkie podłoże, na którym nie znajdują
się żadne nierówności lub pęknięcia, zgodnie z normą
DIN18365.

Pozostałości po innych klejach i inne elementy mogą
obniżyć przyczepność kleju i być widoczne na podłodze,
w związku z tym należy je usunąć mechanicznie.
Niestabilne lub uszkodzone powierzchnie muszą zostać
naprawione przed nałożeniem kleju przy pomocy
stosownej masy szpachlowej.
Powierzchnie (betonowych) podłoży, które nie są
stabilne należy usunąć. W przypadkach, gdy podłoże jest
nierówne, należy zastosować stosowną masę
szpachlową.
Sypkie podłoża mogą być gruntowane (po konsultacji z
obsługą techniczną firmy Soudal pod numerem telefonu
+32 14-42.42.31) głęboko penetrującym gruntem Soudal
WBPR-21.
Mocno porowate podłoża mogą być gruntowane (po
konsultacji z obsługą techniczną naszej firmy) gruntem
Soudal WBPR-11.
Gładkie nawierzchnie, takie jak anhydryt, należy
zmatowić i usunąć wierzchnią warstwę. Zeszlifowane
podłoże należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza
przemysłowego.
Przed zastosowaniem kleju na dowolnym podłożu
wymagane jest przeprowadzenie testu kompatybilności
z podłożem.

okoliczności po 20-30 minutach należy raz jeszcze
docisnąć krawędzie oraz obszary łączeń.
W przypadku montażu paneli na ścianach należy
pozostawić klej do wyschnięcia przez nieco dłuższy czas,
do momentu powstawania nitek – po przyciśnięciu
kleju palcem, a następnie oderwaniu go od
powierzchni, pomiędzy palcem i klejem powinny
pozostać nitki kleju.
Niezaschnięty klej LIVYN ADHESIVE można usunąć z
narzędzi i parkietu przy pomocy letniej wody. Zaschnięty
klej należy usuwać mechanicznie.
Zalecenia:
• Nie należy używać kleju na podłożach, które nie są
chronione przed wilgocią od podłoża.
• Nie należy nakładać kleju w temperaturach
wynoszących poniżej 15°C lub przekraczających
25°C.
• Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić,
co najmniej 15°C.
• Nie należy nakładać kleju w warunkach wilgotności
względnej powietrza przekraczającej 75%.
• Niska temperatura oraz wysoka wilgotność
względna wydłużają czas schnięcia kleju.
• Nie należy nakładać kleju w sytuacji, gdy ściany i
sufity pomieszczenia nie są suche (na przykład po
tynkowaniu lub malowaniu).
• Nie należy rozcieńczać kleju.
• Wszelkie poprawki należy wykonać w ciągu 10
minut.
• Klej nie jest przeznaczony do montażu podłóg na
zewnątrz.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:
Należy
przestrzegać
standardowych
zaleceń
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dodatkowe informacje znajdują się na etykiecie
produktu.

Nakładanie kleju:
Klej LIVYN ADHESIVE należy poddać aklimatyzacji,
mającej na celu wyrównanie temperatury kleju z
temperaturą pokojową przed rozpoczęciem montażu.
Należy nakładać klej na powierzchnię przy pomocy pacy
zębatej A2. Nie należy nakładać kleju na powierzchnię
większą niż możliwa do pokrycia panelami LIVYN w czasie
otwarcia.
Należy ułożyć panele LIVYN w ciągu 10–20 minut na nieco
wilgotnej warstwie kleju, a następnie docisnąć,
przejeżdżając ciężkim wałkiem (>50kg). W zależności od
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