
 

 
 
 
 

KLEJ DO KASETONÓW 
Kategoria: Kleje 

Klej do kasetonów DECOSA przeznaczony jest do przyklejania wewnątrz pomieszczeń płyt i 

kasetonów styropianowych a także elementów i akcesoriów wykończeniowych wykonanych ze 

styropianu (plafonów sufitowych i listew wykończeniowych). 

Nadaje się na podłoża takie jak tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne lub różne podłoża 

betonowe. 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

jest produkowany jako gotowa do bezpośredniego użycia, jednorodna pasta o konsystencji ok. 1,80 

g/cm3. Klej charakteryzuje się wysokimi właściwościami klejącymi, dobrą przyczepnością do podłoża i 

styropianu oraz niskim zużyciem. Jest łatwy i wygodny w użyciu. 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

podłoże powinno być równe, suche i oczyszczone z kurzu, brudu i tłuszczu, resztek powłok 

malarskich, a także z innych zanieczyszczeń. W przypadku podłoży o zwiększonej chłonności należy 

do zagruntowania użyć emulsji gruntującej  . 

http://www.herqles.pl/


PRZYGOTOWANIE KLEJU 

produkowany jest jako gotowa do bezpośredniego użycia, jednorodna pasta. Nie wolno go łączyć z 

innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

klej nanosi się szpachelką zębatą na odwrotną stronę elementu przyklejanego rozprowadzając klej na 

całej powierzchni.  Zaraz po naniesieniu kleju, płytkę dociska się w przewidzianym miejscu. Jeżeli w 

czasie dociskania elementów na zewnętrznej ich części pojawi  

się nadmiar kleju, to należy go zebrać szpachelką (najlepiej gumową), a miejsce to przemyć czystą 

wodą przy pomocy miękkiej gąbki. Klej można również nanosić punktowo na kaseton nakładając go w 

5-ciu punktach na płycie kasetonu ( na narożnikach i na środku płyty ) .  

Przy płytach cięższych nanosić w 6-ciu do 9- ciu punktach . ZUŻYCIE : średnio zużywa się około 200-

900 g kleju na 1m2 w zależności od sposobu nakładania . 

 

UWAGI 

podczas prac należy chronić oczy i skórę . Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z 

lekarzem . Chronić przed dziećmi . Resztek nie wylewać do kanalizacji . Niniejsze informację stanowią 

podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z  

obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

 

Klej do kasetonów DECOSA -20 można przechowywać w temperaturze do -20 st. C jeżeli jest to 

oznaczone na opakowaniu . Przed użyciem klej należy odmrozić do temperatury minimalnej +10 st.C i 

dokładnie wymieszać . Temperatura ta odnosi się do temperatury kleju. 

 


