
BAUTGER 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
КОНТАКТНИЙ КЛЕЙ
ТУ 2385-001-22741872-201
ТНВЭД 3506100000

ОПИС ПРОДУКТУ 
Bautger - контактний універсальний клей для фіксації матеріалів з пористою 
структурою (поролон, мінеральна вата, повсть), декоративних обробних 
матеріалів, а також важких звукоізоляційних мембран. Клей має хорошу адгезію 
практично до всіх твердих поверхонь-дереву, фанері, картону, ДСП, ОСП і так 
далі. Спеціально розроблена формула клею дозволяє використовувати різні 
способи нанесення як за допомогою пневматичного пістолета-розпилювача, так 
і валиком або пензлем. 

СКЛАД 
− органічні розчинники; 
− SBS-полімер; 
− смоли; 
− модифікуючі добавки. 

МОДИФІКАЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЮТЬСЯ 

каністра   Клей Bautger 8 кг

УпаковкаМодифікації Довжина, мм Ширина, мм Об'єм, м³

220 175 0,012

каністра   Клей Bautger 0,8 кг 100 55 0,0012

Висота, мм

300

220

Об'єм, л

10

1

Вага, кг

8

0,8

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Зовнішній вигляд 

Динамічна в'язкість при 20 °с, мПа * с 

Щільність при 20 °С, г/см² 

Сухий залишок, % 

Відкритий час (при односторонньому нанесенні), хвилин 

Час первинного схоплювання, хв 

Час повного затвердіння, годин 

Теплостійкість, °С 

Термін зберігання в оригінальній упаковці 

В'язка однорідна рідина червоного кольору 

1350 - 1750 

BautgerХарактеристики

0,88-0,9

60 ± 5

4-5

24

Вiд -20 до +50

1 рок

1
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СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ 
Застосовується для приклеювання пористих матеріалів, важких звукоізоляційних 
мембран, матів ТермоЗвукоІзол до всіх робочих поверхонь при влаштуванні 
звукоізоляції стін, стель, перегородок. 

аерозольна упаковка  Клей Bautger 750 мл 343 62 0,0075

аерозольна упаковка  Клей Bautger 250 мл 200 50 0,00025

343

200

0,75

0,25

1

0,35
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ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ 
•     не робить деформаційних впливів на склеювані матеріали; 
•     утворює еластичний клейовий шов; 
•     високе первинне схоплювання; 
•     висока міцність клейового з'єднання; 
•     клейовий шов після затвердіння і повного видалення розчинників не має запаху. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

1.    Забезпечте захист одягу і робочої поверхні. 
2.    Не нагрівати клей до температури вище 30 0С. 
3.    Не слід піддавати ємність з клеєм дії джерел тепла і попадання прямих сонячних променів. 
4.    Не слід проводити роботи з клеєм поблизу джерел іскор і вогню. 

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ 

1

Кількість в 
упаковці, шт 

8

Вага 
упаковки, кг

40

Кількість упаковок на 
палеті, шт

320

Вага 
палети, кг

0,48

Об'єм
палети м³

  Клей Bautger 8 кг

Модифікації 

без упаковки

18 14,4 16 230,4 0,35  Клей Bautger 0,8 кг картонний короб

Упаковка

Матеріал вантажиться як кратно каністрам, так і кратно палетам за допомогою навантажувача. 
Зберігати клей рекомендується в приміщенні, призначеному для зберігання легкозаймистих рідин, при температурі від -10 до +25 С в герметично 
закритій тарі.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 
•     поверхні, що склеюються повинні бути сухими і очищеними від пилу; 
•     перед склеюванням матеріали витримати при кімнатній температурі (від +18 С до +25 С) протягом доби; 
•     клей рівномірно нанести на одну з поверхонь (одностороннє нанесення) за допомогою пневматичного 

пістолета-розпилювача (діаметр сопла 1,5-2,5 мм, тиск повітря 4-6 бар) або за допомогою кисті або валика. При 
необхідності клей можна наносити на обидві поверхні (двостороннє нанесення); 

•     витримати відкритий час 3-4 хвилини, потім змикати поверхні; 
•     остаточне висихання настає протягом 24 годин. 
      Важливо! При нанесенні клею використовувати засоби захисту органів дихання. 

При роботі з матеріалом існує ряд заходів, які потрібно знати: 

ВИДАЛЕННЯ КЛЕЮ 
Використовуйте будь-який засіб для 
видалення клею на розчинниках. 

12 місяців 
з моменту виробництва.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 

СЕРТИФІКАТИ 
1. Протокол випробувань матеріалів на визначення температури самозаймання рідин. 
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20 0,75 27 20,25 0,0336  Клей Bautger 750 мл картонний короб

20 0,272 60 16,32 0,0206  Клей Bautger 250 мл картонний короб


