
 
 

YUMACOM Zbigniew Kreczko, 

43-440 Goleszów, ul. Przemysłowa 1A 

Tel. +48 33 851 34 25, kom. +48 515 286 509 

www.yumacom.pl 

YUMAPOX ADHESIVE 2-K 

Klej termoodporny stal/wełna mineralna 

Yumapox Adhesive : utwardzacz Akadur EX 562 1:1 wagowo 

Symbol wyrobu PKWiU 20.30.12.0 

OPIS PRODUKTU 

Yumapox Adhesive 2-K –specjalistyczny klej epoksydowy, dwuskładnikowy, bardzo trwały, 

wnikający w strukturę wełny mineralnej, tkaniny szklanej czy innego materiału usztywniając go 

i łącząc ze stalą lub innymi metalami, betonem, powierzchniami mineralnymi i z drewnem. 

Yumapox Adhesive 2-K –charakteryzujesię mocną spoiną o wysokiej twardości 

a jednocześnie elastyczności oraz odporności mechanicznej. Jest wodoodporny. Odporny na 

działanie wysokiej temperatury. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz obiektów. 

ZASTOSOWANIE 

Yumapox Adhesive 2-K –przeznaczonyjest do wyjątkowo trwałego klejenia, uszczelniania i 

wzmacniania materiałów mających kontakt z wysoką temperaturą, głównie do łączenia pledów 

szklanych lub wełny mineralnej ze stalą, innymi metalami, drewnem, betonem i powierzchniami 

mineralnymi. Stosowany m.in.: do zabezpieczania instalacji, rurociągów, zbiorników. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Gęstość, max. g/cm3 1,05 

Lepkość, kubek Forda Ф4, max. s Tixo 

Czas utwardzania wstępnego w temperaturze pokojowej h 3 

Czas utwardzania całkowitego w temperaturze pokojowej h 24 

Czas życia mieszanki min 30 

Zawartość suchej masy, max. % 80 

Barwa po utwardzeniu Brązowa 

Materiały sklejone są trwałe, gdy spoina jest sucha i twarda przy dotknięciu 
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METODY APLIKACJI 
 

Przygotowanie 

podłoża 

• Powierzchnię przed aplikacją dokładnie oczyścić z kurzu, brudu i 

innych zanieczyszczeń. 

• Jeżeli powierzchnia jest wilgotna lub mokra, należy odczekać do chwili 

jej wyschnięcia, aby zapewnić prawidłowe działanie kleju. 

• Jeżeli klejone powierzchnie były wcześniej łączone innymi spoiwami 

lub klejami, należy je usunąć chemicznie lub mechanicznie. 

• W przypadku aplikacji kleju w nieodpowiednie miejsce zmyć 

rozpuszczalnikiem. 

Przygotowanie 

produktu 

• Klej przed użyciem należy dobrze wymieszać z utwardzaczem 

Akadurem EX 562 w stosunku 1 : 1 wag. 

• Mieszać taką ilość, jaką jesteśmy w stanie wykorzystać w czasie poniżej 

30 min. 

Malowanie 

• Technika malarska: natrysk, pędzel, wałek. 

• Kleju nie stosować przy temperaturach otoczenia i klejonych materiałów 

poniżej 2°C. 

Mycie narzędzi 
• Do czyszczenia akcesoriów malarskich stosować rozpuszczalnik – 

Epoxol.  

Pomieszczenia, w których używany jest produkt, powinny być wentylowane do momentu, aż zapach 

zniknie i po tym okresie będzie odpowiedni do użycia. 

Prosimy o weryfikację produktu pod kątem Państwa konkretnych zastosowań. 

 

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA 

12 miesięcy od daty produkcji 

OPAKOWANIA 

1 kg, 3 kg, 5kg, 10kg, 20kg 

ZALECENIA BHP i P. POŻ. 

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu z dala od źródeł 

ognia i ciepła. Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne - stosować w pomieszczeniach 

o sprawnej wentylacji lub przewietrzanych. Chronić przed dziećmi, jak każdy wyrób lakierowy 

rozpuszczalnikowy. Wyrób wrażliwy na wilgoć z powietrza i wodę. Po otworzeniu najlepiej 

zużyć całe opakowanie, ponieważ dostęp wilgotnego powietrza utwardzi wyrób w całej objętości 

powodując jego stratę. Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania żywności i na stały 

pobyt ludzi wietrzyć po lakierowaniu aż do zaniku specyficznego zapachu. 

YUMACOM Zbigniew Kreczko jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego 

stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do 

odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest 
niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu 

naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Yumacom zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez 
wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów 

w ramach ich rozwoju technologicznego. 


