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VEBATEC 
BAUSTOFFKLEBER – 
BSK 
 

   Klejenie: 

□ muru, betonu, kamienia naturalnego 

□ sklejek, metali 

□ płyt gipsowych, materiałów izolacyjnych 

□ płyt dekoracyjnych, okładzin ściennych 

□ szybkie utwardzenie przy dużej grubości  
     

OPIS:  

VEBATEC BAUSTOFFKLEBER - BSK to wszechstronny   
1-składnikowy klej, bez zawartości rozpuszczalnika,  
o wysokiej wytrzymałości, który przez wilgotność pod lekkim 
spienieniem utwardza się do materiału odpornego na wodę, 
proces starzenia i temperaturę. Stopień pienienia przy 
utwardzaniu może się zmieniać i jest zależny od wilgotności 
powietrza oraz temperatury otoczenia. Także przy dużych 
warstwach kleju dochodzi do szybkiego utwardzenia. 

VEBATEC BAUSTOFFKLEBER - BSK nadaje się do łączenia 
szczelin, po utwardzeniu można go szlifować i lakierować. Klej 

spełnia wymagania DIN EN  204 D 4. 

 

ZASTOSOWANIE:  Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
Odporne na wodę i ciepło klejenie tworzyw drewnopochodnych, 
kombinacji metalu, betonu, kamienia,  cegły, marmuru i 
kamienia naturalnego, płyt dekoracyjnych, płyt gipsowych, 
oklein ściennych, płyt warstwowych, materiałów izolacyjnych 
wszelkiego rodzaju (np. styropor, styrodur itp.). Klejenie w 
stolarce budowlanej, do wypełnień drzwi, stopni schodów, płyt 
przekładkowych, narożników okien aluminiowych i wiele innych.  

 

 

DANE TECHNICZNE: 
Gęstość:                                                                   ok. 1,5 g / 
cm³ 
Czas otwarty:                                                     ok. 8 - 10 minut 
                                                                          (23°C / 65% RF) 
Dalsza obróbka:                                                     ok. 2 - 3 h 
Trwałość:                                                 - 40°C do  + 80°C 
Temperatura użycia:                           min > 5° C maks. 40°C 
Utwardzenie:                        ´      ok. 3 mm warstwa kleju / dzień 
Wytrzymałość końcowa:                                ok. 8 N/mm²wg 
DIN EN 205 
w stanie utwardzonym 
Barwa:                                                                                                                                                                                                                                               

beżowa 
Konsystencja:                                                                                                                                                                                                             stała 
 

Odporność chemiczna: VEBATEC – BAUSTOFFKLEBER 

BSK jest odporny w stanie utwardzonym na wilgoć i wpływy 
środowiska,  rozcieńczone kwasy i roztwory (stężenie do 10%) , 
odporny na hydrolizę i wodę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBRÓBKA:  Elementy przeznaczone do klejenia muszą być 
wolne od kurzu, tłuszczu, wytrzymałe i stabilne.  W razie 

potrzeby wcześciej oszlifować. VEBATEC – 
BAUSTOFFKLEBER BSK nanieść z pojemnika w formie linii, 
w przypadku klejenia powierzchniowego rozdzielić kielnią. Z 
reguły wystarczy jednostronne naniesienie warstwy. Przy 
podłożach porowatych zaleca się dwie warstwy kleju. Części 
połączyć i jeśli konieczne ustawić do stałego montażu lub 
utwardzenia. W przypadku klejenia drewna pozostała 
wilgotność w drewnie powinna wynosić ok.  8-10 %. Metale 
przed sklejeniem wyszorować i oczyścić acetonem.   

VEBATEC – BAUSTOFFKLEBER BSK utwardza się przez 
wilgotność przy wypełnianiu szczelin do ok. 3 mm na dzień.  
Przez dodanie mgły wodnej i przy zwiększeniu temperatury 
proces utwardzania przyspieszy się.  Świeżą nadwyżkę kleju 
usunąć acetonem.  
 

OKRES PRZECHOWYWANIA: 12 miesięcy między  + 5°C a  
+ 25°C, w zamkniętych oryginalnych pojemnikach. Chronić 
przed wysoką temperaturą. 
 

FORMA DOSTAWY:               Pojemnik                           310ml  

 

Wskazówki szczególne: Ten produkt zawiera izocyjaniany - 
należy przestrzegać wskazań producenta. Pod wpływem 
promieni UV możliwa jest zmiana barwy. Właściwości kleju 
pozostają niezmienne. 

 

WSKAZÓWKA: Nasze techniczne zalecenia co do 
zastosowania, które podajemy na podstawie naszych 
doświadczeń, są niewiążące, nie tworzą żadnego umownego 
stosunku prawnego ani zobowiązań z umowy kupna.  Ze 
względu na różnorodność zastosowań, nie mogą być 
sprawdzone wszystkie kombinacje i warunki. Dlatego też 
prosimy o sprawdzenie naszych produktów we własnym 
zakresie i na swoją odpowiedzialność.                                 
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