
 
 
 
 
 
 
 
 

Repox Arkusz danych technicznych 
Kod produktu 502200-2-4 

Klej 2-składnikowy, epoksy-poliuretanowy (9:1) 8.01.2007 

 
Opis: 
Klej 2-składnikowy, epoksy-poliuretanowy do klejenia parkietów drewnianych każdego rozmiaru na podłoża cementowe,  podgrzewane 
 i niechłonne (płytki ceramiczne, marmur itp.). Jest również doskonały do klejenia parkietu pre-finished. Repox charakteryzuje się 
niespotykaną przyczepnością i wytrzymałością spoin klejowych. 
 
Właściwości fizyko- chemiczne przy 20˚C 
 

Stosunek katalizatora A:B (wagowy) 9:1 

Wygląd składnika A kod 502200 Pasta tiksotropowa 
koloru dębu 

Wygląd składnika A kod 502202 Pasta tiksotropowa 
koloru orzecha 
włoskiegu 

Wygląd składnika B kod 502204 Płyn tiksotropowy 

Lepkośd składnika A 60, 000 Pa·s 

Lepkośd składnika B 9, 500 Pa·s 

Czas użytkowania 2h 

Czas otwarty 1h 

Wytrzymałośd na rozciąganie (DIN 281) >5,5 N/mm2 

Elastycznośd (DIN 281) >1,2mm 

Wytrzymałośd na odrywanie >65 kg/cm2 

Gotowośd do użytkowania 24/48h 

Przerwa przed szlifowaniem 3 dni 

Metoda nanoszenia Szpachla 

Średnie naniesienie (g/m2) 900/1400 

Trwałośd i przechowywanie (w oryginalnym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu) 12 miesięcy 

Standardowe opakowanie składnik A (kg) 9 

Standardowe opakowanie składnik B (kg) 1 

  
Aplikacja: 
W celu uzyskania wytrzymałej i trwałej spoiny podłoże musi spełniad poniższe warunki: 
- wilgotnośd mniejsza bądź równa 2%, mierzona wgłębnie za pomocą wilgotnościomierza. 
- brak  substancji mogących powodowad zmniejszenie przyczepności 
- nadanie powierzchni odpowiedniej chropowatości 
- brak elementów kruchych lub oddzielających się od wylewki 
- brak przemieszczających się pęknięd lub innych oczywistych wad 
Przed przystąpieniem do klejenia należy również sprawdzid czy wilgotnośd drewna (powinna wynosid  8-12%) jest odpowiednia  
do wilgotności otoczenia.  
Wstrząsnąd składnik B i wlad do składnika A. Mieszad ostrożnie przy użyciu miksera elektrycznego. Repox  nakładad przy pomocy szpachli 
zwracając uwagę na to, aby nie zawierał zanieczyszczeo, które mogą spowodowad  uszkodzenie połączenia. Układane deski docisnąd, aby 
ułożyły się w sposób prawidłowy. Nie nanosid produktu na czoła oraz  krawędzie desek, jeżeli jest to konieczne należy użyd kleju 
 1-składnikowego winylowego (Revin LL, Revin S, Revin SX). 
Przy klejeniu podłóg drewnianych na starych podłożach wylewka musi byd odtłuszczona, zmatowiona przy użyciu odpowiedniej cykliny.  
Przy klejeniu podłóg drewnianych na podłożach anhydrytowych ich wierzchnia warstwa musi zostad usunięta  papierem ściernym o 
granulacji 16 lub 24. Następnie podłoże należy odpylid  i zastosowad grunt Primer UR 50, Primer Epo 2 lub Primer Zero. 
Przed szlifowaniem i wykooczeniem podłogi należy odczekad 3 dni (w warunkach normalnych). Czynnikami wpływającymi na wydłużenie 
tego czasu są m.in.  wilgotnośd i temperatura otoczenia, rodzaj drewna.  
Wszystkie pozostałości świeżego kleju na parkiecie pre-finished (jeżeli producent nie zaleca inaczej) mogą byd usunięte podczas jego 
układania za pomocą produktów z linii Cleaner. 
 
 
Przechowywad w temperaturze powyżej 0°C, stosowad w temperaturze 10-30°C! 
 
 
 


