
A 270 Klej do folii

OTTOCOLL®
A 270

Karta techniczna

Klej dyspersyjny 1K
Do stosowania wewnątrz

Właściwości: ▪ Trwale klejące właściwości
Możliwość zerwania / skorygowania

▪ Większa przyczepność
Ustalanie nie jest konieczne, możliwe przetwarzanie bez elementu dociskowego

▪ Bezrozpuszczalnikowy
▪ Bezwonny

Komfortowe przygotowanie
▪ Odporny na starzenie się

Do trwałych zastosowań w zakresie wewnętrznym
▪ Odporne na mróz -10°C/ do 48 godzin

Może być składowany i transportowany do 48 godzin w temperaturze maks. -10 °C
▪ Możliwość obróbki do -10°C

Obróbka możliwa również wniskich temperaturach

Obszary zastosowań: ▪ Do podłączenia taśm zapewniających szczelność powietrzną zgodnie z normą DIN 4108 - 7 bez łat
dociskowych lub profili

▪ Nie nadaje się do saun i pływalni
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Normy i badania: ▪ Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD nr 12+19-2+31+35 (IVD - Zrzeszenie
Przemysłowe Materiały Uszczelniające)

▪ Francuska klasa emisji VOC A+
▪ Spełnia wymagania zgodnie z normą DIN 4108 – 11
▪ Klasyfikację według systemów certyfikacji budynków zawiera Karta danych budownictwa

zrównoważonego

Wskazówki szczególne: Przed zastosowaniem produktu użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że tworzywa/materiały w
obszarze styku tolerowane są z produktem i między sobą i nie szkodzą sobie, ani nie zmieniają się (np.
nie zabarwiają się). W przypadku tworzyw/materiałów, które następnie przetwarzane są w obszarze
produktu, użytkownik zobowiązany jest do wcześniejszego wyjaśnienia, że ich składniki bądź opary nie
mogą doprowadzić do uszczerbku lub zmiany (np. zabarwienia) produktu. W razie potrzeby użytkownik
zobowiązany jest skonsultować się z odpowiednim producentem tworzyw/materiałów.

Wskazówki dotyczące
obróbki:

Podłoża odpowiednie do podłączenia: tynk, nieobrobione drewno, beton, kamień
Izolacje przeciwwilgociowe / paroizolacje odpowiednie do sklejania: gładkie i lekko chropowate folie
polietylenowe, papier siarczanowy, włókniny, tektura

Przygotowanie powierzchni mocowania (warunek niezawodnego klejenia): 
Powierzchnie mocowania muszą być czyste, suche, wolne od pyłu, odtłuszczone i wytrzymałe. Podłoża
nie mogą posiadać właściwości wchłaniania kleju. 
UWAGA: Przed klejeniem z użyciem OTTOCOLL® A 270 koniecznie oczyścić izolację
przeciwwilgociową i podłoże, przykleić próbkę i przeprowadzić testy kompatybilności z izolacją
przeciwwilgociową lub skontaktować się z działem techniki stosowania. 

W przypadku stosowania wstęg wielowarstwowych muszą one posiadać wystarczającą wytrzymałość
wewnętrzną, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwa zbyt małej nośności z powodu rozdzielania
się warstw. 

WAŻNE: Podłoże musi być wsiąkliwe, np. tynk, beton, nieobrobione drewno. 
Nanoszenie kleju i wskazówki specjalne: 
Za pomocą pistoletu ręcznego lub pneumatycznego nanieść OTTOCOLL® A 270 równomiernie i
nieprzerwaną linią w postaci ściegu-gąsienicy. 

WAŻNE: Ułożyć pętlę odciążającą w paroizolacji. 

W fazie utwardzania nie wolno wykonywać żadnego ruchu poprzez ciągnięcie za folie. W przypadku
niższych temperatur utwardzenie opóźnia się.

Instrukcja użytkowania

Metoda mokra: Szczelnie przykleić paroizolację na otynkowanym murze (dla doświadczonych
użytkowników)
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Metoda sucha: Szczelnie przykleić paroizolację na otynkowanym murze (chroni przed błędami
zastosowania - również dla początkujących)
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UWAGA: W czasie między nałożeniem kleju i przyklejeniem paroizolacji unikać osiadania pyłu na
ściegu OTTOCOLL® A 270.

Wskazówka dodatkowa: W odniesieniu do obróbki odsyłamy do normy DIN 4108-7.

Dane techniczne: Czas kożuszenia przy 23 °C/50 % WWP [minut] ~ 15 - 20 
Utwardzenie w 24 godz. przy 23 °C/50 % WWP [mm] ~ 1 - 2 
Rekomendowana temperatura przetwarzania od/do [°C] + 5 / + 35 
Lepkość przy 23 °C pastowaty, stabilny 
Gęstość w temp. 23 °C zgodnie z normą ISO 1183-1 [g/cm³] ~ 1,2 
Odporność na temperaturę od/do [°C] - 20 / + 80 
Stabilność składowania przy 23 °C/50 % WWP dla wkładu/torebki [miesięcy] 12 (1)
Temperatura składowania od/do [°C] + 5 / + 30 

1) od daty produkcji

Wartości te nie są przeznaczone do sporządzania specyfikacji. Przed sporządzeniem specyfikacji
proszę zwrócić się do OTTO-CHEMIE.

Obróbka wstępna: Podłoże i izolacja przeciwwilgociowa / paroizolacja muszą być wytrzymałe, suche, wolne od pyłu i
odtłuszczone. Nie mogą posiadać właściwości wchłaniania kleju.

Wskazówki dotyczące
zastosowania:

Ze względu na mnogość możliwych wpływów podczas obróbki i stosowania użytkownik zobowiązany
jest zawsze do przeprowadzenia próbnej obróbki i zastosowania.
Konkretna data przydatności do użycia nadrukowana jest na opakowaniu i musi być przestrzegana.
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Forma dostawy: 310 ml wkład 580 ml torebka z folii aluminiowej
jasnoniebieski A270-04-C987 A270-08-C987

Opakowanie jednostkowe 20 20
Sztuk na palecie 1200 600

Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa:

Proszę przestrzegać Karty charakterystyki preparatu.
Po zakończeniu utwardzania produkt jest całkowicie bezwonny.

Utylizacja: Wskazówki dotyczące usuwania odpadów patrz Karta charakterystyki preparatu.

Odpowiedzialność za
wady:

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym druku bazują na aktualnej wiedzy technicznej i
doświadczeniach. Ze względu na mnogość możliwych wpływów podczas obróbki i stosowania nie
zwalniają one użytkownika od przeprowadzenia własnych badań i prób. Informacje zawarte w
niniejszym druku i oświadczenia firmy OTTO-CHEMIE związane z tym drukiem nie stanowią przejęcia
gwarancji. Oświadczenia dotyczące gwarancji wymagają dla swej skuteczności oddzielnego wyraźnego
oświadczenia firmy OTTO-CHEMIE na piśmie. Właściwości podane w tej karcie danych obszernie i
ostatecznie ustalają właściwości przedmiotu dostawy. Propozycje zastosowania nie uzasadniają
przyrzeczenia przydatności dla zalecanego celu zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do
dopasowania produktu do postępu technicznego i nowych opracowań. Jesteśmy do dyspozycji w
przypadku zapytań, również dotyczących ewentualnych specjalnych problemów związanych z
zastosowaniami. Jeżeli zastosowanie, w którym wykorzystywane są nasze produkty, podlega
obowiązkowi uzyskania urzędowego zezwolenia, odpowiedzialnym za uzyskanie tych zezwoleń jest
użytkownik. Nasze zalecenia nie zwalniają użytkownika z obowiązku uwzględnienia i, jeśli to konieczne,
wyjaśnienia możliwości naruszenia praw osób trzecich. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych
Ogólnych Warunków Handlowych, w szczególności również w odniesieniu do ewentualnej
odpowiedzialności za wady. Nasze Ogólne Warunki Handlowe znajdują się na stronie internetowej
http://www.otto-chemie.de/pl/agb
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