
Ampacoll® Connecto

Ampacoll® Connecto
do nierównych, porowatych powierzchni

Zawartość puszki
1'000 ml

Zawartość kartonu Paleta
6 puszek = 6 l 40 kartonów = 240 l

 Ułatwia klejenie nawet najtrud-
niejszych powierzchni

 Warstwa podkładu nie jest 
klejąca, nie przyciąga pyłu ani 
kurzu

 Wysoka penetracja, głębokie 
wiązanie

 Bezzapachowy

 Bezsolwentowy

Podkład

Szczegóły techniczne:

Czas przechowywania 2 lata

Warunki przechowywania Chłodno i sucho

Temperatura aplikacji

   Podkład Powyżej + 5 °C

   Materiały konstrukcyjne oraz 

   ich otoczenie Powyżej - 5 °C

Zachowuje właściwości do 

temperatury - 26 °C

Odporność na temp. -40 do +100 °C

Zużycie

(w zależności od podłoża) Ok. 150 mb x 5 cm

Kolor Przezroczysty

* podkład może być zamrożony do temperatury –  
26 °C, a następnie, po rozmrożeniu i wymieszaniu, 
pozostaje w pełni funkcjonalny bez pogorszenia 
się jego właściwości technicznych
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Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia

Years Warranty

Optymalny do zastosowania z 
następującymi materiałami:

 Surowe drewno 
 Płyty włóknowe od miękkich po twarde
 Płyty OSB 
 Płyty wiórowe
 Płyty gipsowe ścienne
 Płyty gipsowo-włóknowe
 Beton (porowaty i gładki)
 Cegły
 Fugi, zaprawy murarskie, tynk itp.
 Bitum, piaskowane kanały

Zastosowanie
Brud i kurz są wszechobecne na placach budowy. Powodują, iż kleje i taśmy klejące tylko częściowo lub też wcale nie spełniają 
swojego zadania. Łączone materiały, łączniki oraz powierzchnie powinny, jeżeli to konieczne, zostać wyczyszczone, odtłuszczone i 
pozbawione kurzu, pyłu i lodu. Należy sprawdzić, czy powierzchnia odpowiednio się wiąże. Nierówne lub porowate powierzchnie, a 
także powierzchnie nie pozbawione całkowicie pyłu, powinny zostać pokryte podkładem. W praktyce jest to najlepszy sposób, aby 
zapewnić trwale łączenie.

Ampacoll® Connecto jest podkładem pod taśmy z kauczuku butylowego serii Ampacoll® oraz taśmę Ampacoll® XT na porowatych 
powierzchniach takich jak cegły, tynki, beton, surowe drewno, płyty włóknowe itp. Przed użyciem należy wstrząsnąć.

Podkład Ampacoll® Connecto należy nakładać grubą warstwą przy pomocy pędzla lub wałka. Wysoko porowate powierzchnie mogą 
wymagać podwójnej warstwy podkładu. Podkład należy nakładać równo, następnie pozostawić do odparowania na co najmniej 30 
min., w zależności od temperatury i podłoża. Należy odczekać aż podkład stanie się przezroczysty. Nałożoną na podkład taśmę należy 
mocno docisnąć. Po wyschnięciu podkład Ampacoll® Connecto tworzy gładką, nie klejącą warstwę i wykazuje się dobrą odpornością 
na wodę i wysoką temperaturę. Nie klejąca powierzchnia podkładu nie przyciąga kurzu ani pyłu. Świeżo nałożony podkład oraz mo-
kre pędzle można wyczyścić wodą. Karta bezpieczeństwa podkładu Ampacoll® Connecto jest dostępna na stronach internetowych 
Ampack.

ISO 9001:2008
Swiss Research

*  Gwarancja pro-
ducenta obejmuje 
koszty demontażu 
i wymiany jak 
również szkód 
wynikowych, 
łącznie z 
materiałami na 
wymianę.

Niniejsza karta obowiązuje do momentu uzyskania nowej wiedzy. Aktualne informacje 
dostępne są na www.ampack.eu © Ampack AG, Rorschach, 01.2010
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Nasz partner w Polsce:
Klima-Tech Sp.J.
Domy z klimatem
ul. Ogrodowa 55, PL-83-000 Juszkowo k/Gdańska
Tel. (+48) 506 040 002, (+48) 506 117 484
Fax (+48) 58 322 14 00
www.domyzklimatem.com, biuro@domyzklimatem.com

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
CH-9401 Rorschach
Phone +41 (0)71 858 38 00
Fax +41 (0)71 858 38 37
ampack@ampack.eu
www.ampack.eu


