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Fix&Glue 
Klej sekundowy MECA 

 

KARTA TECHNICZNA  

RA3 

 

KLUCZOWE KORZYŚCI 

- Elastyczne, długotrwałe wiązanie, odporne 
na wstrząsy 

- Bezpieczny, bez zapachu, nie podrażnia 
- Nie skleja palców przez pierwszych 5 s        

 

OPIS PRODUKTU 

Fix & Glue jest klejem najnowszej generacji dostępnym na 

runku, który łączy w kilka sekund i zapewnia mocne i 

długotrwałe wiązanie. Dzięki żelowej konsystencji 

doskonale nadaje się do pionowych powierzchni. 

Precyzyjna dysza zapewnia wygodną aplikację oraz 

zabezpiecza przed zasychaniem kleju. Co więcej, produkt 

jest bezpieczny, nie zawiera rozpuszczalników, jest bez 

zapachu. 

 

ZASTOSOWANIE 

Do napraw w gospodarstwie domowym oraz rękodziele.  

 

DANE TECHNICZNE 

Baza 
cyjanoakrylan 

metoksyetylu (MECA) 

Konsystencja żel 

Kolor transparentny 

Gęstość ok. 1.2 g/cm³ 

Czas korekty 5 sek. 

Czas otwarty 2 h 

Odporność 
temperaturowa 

wysoka 

Temperatura aplikacji -20°C do +80°C 

Ostateczna siła (po 24 
godzinach) 

 
120 do 140 kg/cm² 
 

 

 

RODZAJE POWIERZCHNI 

Łączy 99.7 % materiałów: porcelana, ceramika, lustro, 

skóra,  tkanina, drewno, papier, metal, tkanina, twardy 

plastik, płytki (dachówki), beton, cegła, kamień. NIE 

nadaje się do: poliolefin (np. PP i PE) oraz silikonów. 

 

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, gładka, wolna od 

kurzu, tłuszczu i luźnych elementów.  

Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć 

powierzchnię roboczą, gdyż plamy kleju są bardzo trudne 

do usunięcia  (szczególnie z wrażliwych powierzchni takich 

jak tkaniny czy skóra). 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Należy upewnić się, że tubka jest w pozycji pionowej, 

skierowana w przeciwną stronę. 

Przykręcić dyszę i nakrętkę, aby usunąć kołnierz 

bezpieczeństwa. Zdjąć nasadkę i pozostawić dyszę na 

miejscu. Ostrożnie nałożyć niewielką ilość  

Fix & Glue na jedną z powierzchni. Nie należy stosować 

narzędzi, np. chusteczek czy pędzla, w celu 

rozprowadzenia kleju. Połączyć klejone elementy w ciągu 

kilku sekund. Części powinny być dokładnie 

umiejscowione, ponieważ szybki czas wiązania pozostawia 

niewiele możliwości na korektę. Należy przytrzymać 

(zacisnąć) klejone powierzchnie do momentu związania. 

Produkt powinien mieć możliwość osiągnięcia pełnej 

wytrzymałości przed poddaniem go jakimkolwiek 

obciążeniom (zwykle 24 do 72 godzin po montażu, w 

zależności od szczeliny połączenia, warunków 

materiałowych i otoczenia). 

 

ZUŻYCIE 

1 kropla = 25 mm2 

 

CZYSZCZENIE 

Fix & Glue Gel posiada dobrą odporność na większość 

olejów i rozpuszczalników i może być bardzo trudny do 

usunięcia. Aceton bardzo powoli zmiękczy ślady kleju. 

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić, 

czy użycie wysoce palnego rozpuszczalnika jest 

bezpieczne i czy klejone powierzchnie nie ulegną 

uszkodzeniu. Nie stosować acetonu i rozpuszczalników na 

skórę. 

 

UWAGI 

Skleja skórę w ciągu kilku sekund. 

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w 

karcie bezpieczeństwa i produktu.  
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OKRES TRWAŁOŚCI 

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w 

temperaturze +20°C. Po otwarciu produkt można 

przechowywać przez kilka miesięcy w pozycji pionowej, w 

chłodnym i ciemnym miejscu. Chronić przed mrozem.  

 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich 

publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym 

stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian 

technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania 

dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik 

powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim 

powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić 

przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, 

warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą 

wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. 

Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie 

technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru 

wyczerpującego. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ART. NR KOLOR OPAKOWANIE 

BOK638103 BEZBARWNY 2 g 

POMOC TECHNICZNA 

+48 61  896 17 40 


