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Charakterystyka:
Klej Hard-lep to szybko schnąca dwuskładnikowa masa na bazie cementu, dyspersji 
polimerowych dodatków organicznych i wypełniaczy mineralnych do specjalistycznych 
zastosowań w budownictwie.
Dzięki szybkiemu wiązaniu przyklejone okładziny są mniej narażone na odspajanie od 
powierzchni co może mieć miejsce przy zastosowaniu klejów dyspersyjnych. Woda 
zawarta w kleju zostaje zużyta w reakcji utwardzania cementu, dzięki czemu ryzyko 
bardzo wolnego odprowadzania pary wodnej jest zmniejszone do minimum.

Zastosowanie:

Klej dyspersyjny Hard-Lep 2K  przeznaczony jest  do cienkowarstwowego przyklejania 
okładzin elastycznych Hard Elastico  wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

Przygotowanie produktu:

Przed użyciem należy dokładnie połączyć ze sobą część suchą z mokrą w fabrycznym
opakowaniu i przemieszać za pomocą mieszadła wstęgowego do uzyskania jednorodnej
konsystencji.  Odstawić  na  5  minut  i  ponownie  przemieszać  po  tej  operacji  klej  jest
gotowy do aplikacji. W przypadku dużej gęstości kleju dodać maksymalnie 100 g wody
na 5kg opakowanie .

Aby ułatwić pracę wykonawczą i uniknąć pomyłek z rozważaniem składnika A i B klej
dostępny jest wyłącznie w 5kg opakowaniach. Pamiętaj aby całość składnika ciekłego
wymieszać z całością składnika suchego.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże przeznaczone  musi być stabilne, czyste, suche i odtłuszczone,
oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Ubytki i pęknięcia w podłożu 
uzupełnić zaprawami wyrównującymi. Na tak przygotowane podłoże nanieść Grunt G-P 
produkcji firmy Hard.

Sposób nanoszenia:

Przyklejanie okładzin elastycznych

Klej  nakładać  na  wyschnięte  podłoże  pacą  zębatą  3mm,  tak  aby pasma spod pacy
układały się prostopadle do klejonej deski. W zależności od warunków atmosferycznych,
klej nałożyć na taką powierzchnie aby zdążyć nakleić imitację  deski i nie dopuścić do
jego przyschnięcia.
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Warunki aplikacji:
Wszystkie powierzchnie  muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa 
niż +5oC i wyższa od +25 oC. Nie aplikować przy dużym nasłonecznieniu.  Po skończonej
aplikacji narzędzia umyć w wodzie.
Zużycie:   2-2,5 kg/ m² .

Wskazówki BHP i ppoż.: Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą  wiedzą 
techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W 
przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Pomieszczenia po 
zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do
użytku. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są 
dostępne w Karcie Charakterystyki produktu. 
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta.
Składowanie oraz transport: 
Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach 
zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura 
magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5 oC do +25 oC. Chronić masę 
przed mrozem.

Opakowania:  
Składnik A     4,0 kg
Składnik B     1,0 kg
Okres gwarancji: 12  miesięcy od daty produkcji.


