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DRAGON KLEJ VINYL 

 
OPIS PRODUKTU 

 

Bardzo mocny klej zapewniający trwałe, przezroczyste i wodoodporne łączenie.

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

• Poliuretanowy; 

• wodoodporny; 

• elastyczny. 

• odporny na wilgoć. 
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WŁAŚCIWOŚCI WYROBU 

 

DANE TECHNICZNE 

KOLOR 
• Kleju: bezbarwny  

• Spoiny: bezbarwny 

KONSYSTENCJA Lepka, ciągnąca ciecz 

GĘSTOŚĆ 0,86 ± 0,01 g/cm3 

CZAS SCHNIĘCIA 
Pierwsza warstwa: 20 min. 

Druga warstwa: 4h 

WYDAJNOŚĆ silnie zależy od rodzaju podłoża 

LEPKOŚĆ 2000 - 4000 mPa·s 

ODPORNOŚC 

SPOINY NA 

TEMPERATURĘ 

Od -20 °C do +80 °C 

WYTRZYMAŁOŚĆ 

SPOINY NA 

ŚCINANIE 

min. 2,5 kN/m 

 

 

 

ZASTOSOWANIE  

• miękkie PVC; 

• sztuczna skóra; 

• pontony; 

• materace; 

• baseny; 

• parasole z PVC; 

• namioty; 

• zasłony prysznicowe. 
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SPOSÓB UŻYCIA  

 

PRZYGOTOWANIE 

POWIERZCHNI 
Klejone elementy zszorstkować papierem ściernym. Upewnić się, że 

powierzchnia jest odtłuszczona, oczyszczona i odpylona.  

ZALECENIA 
Prace prowadzić w temperaturze od +10°C do +30°C. Obie łączone 

powierzchnie posmarować cienką warstwą kleju. Po upływie ok. 5 

minut klejone elementy mocno docisnąć. 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI  

I ZABRUDZONYCH 

ELEMENTÓW 

Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić acetonem. Zaschnięte 

zabrudzenia usuwać mechanicznie. 

OGRANICZENIA I UWAGI 
Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po ok. 48 

godzinach. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie 

zamknąć. 

 

 

OPAKOWANIA  
 

Kod towaru Gramatura Typ opakowania 

DKVI020/TB 20 ml Tuba 

DKVI020/TB 20 ml Tuba 

DKVI020/BL 20 ml Tuba blistrowana 

DKVI020/BL 20 ml Tuba blistrowana 

DKVI050/TD/INT1G 50 ml Tuba display 
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DODATKOWE INFORMACJE 

 

OKRES WAŻNOŚCI 5 LAT 

WARUNKI 

TRANSPORTOWANIA  

I PRZECHOWYWANIA 

Transportować i przechowywać w temp. od 0ºC do +30ºC. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

• Stosować z daleka od ognia przy sprawnie działającej 

wentylacji.  

• W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu 

pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku 

charakterystycznego zapachu.  

• Przed zastosowaniem sprawdzić działanie kleju na klejone 

elementy.  

• Nie klei PP, PE, PTFE, spienionego polistyrenu (styropian).  

• Nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchnie mające 

bezpośredni kontakt z żywnością. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mieszanina ta spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, w związku z czym jest dla niej sporządzona karta 
charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami. 
 


