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MITECH 

SPW KLEJ 

ŚRODEK PRZYSPIESZAJĄCY WIĄZANIE ZAPRAW KLEJOWYCH 
 
 

‹ do prac dociepleniowych 

‹ do stosowania w temperaturze od +50C do 00C 

‹ przyspiesza wiązanie zapraw klejowych 
 

ZASTOSOWANIE 

Preparat MITECH SPW KLEJ jest gotowym dodatkiem przyspieszającym proces wiązania 
zapraw klejowych Zalecany do stosowania podczas prowadzenia prac ociepleniowych w 

warunkach obniżonych temperaturach od +5 do 00C i podwyższonej wilgotności powietrza 
do około 80% a po upływie 8 godzin od nałożenia zaprawy klejowej możliwe spadki 
temperatur do -50C. Działanie preparatu polega na przyspieszeniu wiązania zapraw 

klejowych i znacznym skróceniu procesu wysychania. Szybkość działania preparatu 
uzależniona jest od temperatury i wilgotności powietrza. Preparat nie jest produktem 

mrozoodpornym. 
 

GŁÓWNE ZALETY PREPARATU  

 przyspiesza proces wiązania zapraw klejowych 

 umożliwia prowadzenie prac ociepleniowych w temperaturach w granicach 00C 

 umożliwia prowadzenie prac ociepleniowych w podwyższonej wilgotności powietrza 

około 80% 

 łatwy w użyciu 

 neutralny dla pozostałych właściwości materiału 
 

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU 

Preparat Mitech SPW KLEJ jest w postaci gotowej do użycia . Przed użyciem opakowanie 
bardzo dokładnie wymieszać, wstrząsnąć. 

 

ZASTOSOWANIE PRODUKTU 

Preparat dodawać do wody zarobowej w ilości 0,5 kg na 25 kg zaprawy klejowej Mitech 
KS lub Mitech KO tj 2% (maksymalnie do 2,5 %)                                                                                     
Do przygotowanej wody zarodowej z odmierzoną ilością dodatku Mitech SPW dodajemy 

całość zaprawy klejowej. 

Przybliżone dozowanie: Klej Mitech KS – woda – około 6 litrów/25 kg 

       - Mitech SPW KLEJ – 0,5 kg/25 kg 

   Klej Mitech KO – woda – około 6 litrów/25 kg 

       - Mitech SPW KLEJ – 0,5 kg/25 kg 

Po dodaniu kleju do wody zarobowej dokładnie wymieszać wiertarką wolnoobrotową z 
mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po upływie 5-10 

minut ponownie wymieszać, zaprawa jest gotowa do użycia. Tak przygotowaną zaprawę 
zużyć maksymalnie do 2 godzin. 

 

 

 
ZALECENIA WYKONAWCZE 

 

• Zalecana temperatura prowadzenia prac od +50C do 00C, wilgotność względna 

powietrza około 80%, możliwe spadki temperatury po upływie 8 godzin od nałożenia 
do -50C.  

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 
Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Działa drażniąco na oczy. W 
przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć  
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Dalej płukać. W przypadku 

utrzymywania się działania drażniącego na oczy, zasięgnąć porady/zgłosić się pod  
opiekę lekarza. 

 

DANE TECHNICZNE 
 

Temperatura stosowania od +50C do +00C 

Ph 7,5 – 8,0 

Postać  ciecz, bezbarwna 

Gęstość 1,0 g/cm3 

 
 

ZUŻYCIE 
 

0,5 kg/25 kg zaprawy klejowej  
 
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU 

Produkt należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w 
temperaturze od +50C do +300C. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. 

Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji 
 
DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 

Produkt nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany 

 

SKŁAD 
Mieszanina wody, soli wapniowej kwasu mrówkowego oraz środków modyfikujących 
  

 

 

 

 

 

 

 
 


