
Zawartość
600 ml/tuba

Karton Paleta
10 tub 60 kartonów

Zużycie
12 do 20 mb/tubę

Ampacoll® RA

Ampacoll® RA 
[Kartridż]
do połączeń krawędziowych

[Tuba]
do połączeń krawędziowych

Zawartość
310 ml/kartridż

Karton Paleta
12 kartridżów 125 kartonów

Zużycie
6 do 10 mb/kartridż

 Bezzapachowy –  
brak solwentów

 Elastyczny 

 Możliwość zastosowania na 
każdej powierzchni

 Brak konieczności stosowania 
podkładu

 Łatwy w aplikacji

Klej do połączeń krawędziowych

Szczegóły techniczne:

Czas przechowywania 2 lata, chronić przed 

 mrozem

Temperatura robocza 0 do +50 °C

Odporność na temp. -20 do +80 °C

Czas schnięcia 2 do 3 dni

Solwent brak
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Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia

Years Warranty

Optymalny do połączeń krawędzi pa-
roizolacji i uszczelek z następującymi 
materiałami:

 Heblowane drewno
 Surowe drewno
 Płyty włóknowe, od miękkich po twarde
 Płyty OSB
 Płyty wiórowe
 Płyty gipsowe
 Płyty włóknowo-gipsowe
 Beton (porowaty i gładki)
 Cegły
 Tynki, zaprawy murarskie, cement itp.
 Komponenty polietylenowe (np. panele)
 Komponenty PVC (np. okna)
 Bitum, powierzchnie piaskowane

Wskazówki stosowania
Sklejane powierzchnie powinny być czyste, suche, odtłuszczone oraz pozbawione kurzu. Nakładaj klej ciągłym paskiem (bez przerw) 
o szerokości 8 do 10 mm. Wszelkie zagłębienia powinny zostać wyrównane dodatkowym materiałem. Paroizolacje i uszczelnienia 
powinny zostać lekko dociśnięte w miejscu klejenia, tak aby nie spłaszczyć całkowicie paska kleju. Czas schnięcia 2–3 dni. Krótkie 
dosuszenie polepsza wstępne wiązanie. 

Ta technika pozwala na montaż bez użycia listewek krawędziowych. Opierając się na naszych doświadczeniach oraz zaleceniach 
norm, rekomendujemy dokładne rozpatrzenie względów bezpieczeństwa. W wielu przypadkach listwy krawędziowe stanowią jedno-
cześnie mocowanie okładzin wewnętrznych.

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


