
 
 

  

Siła, która łączy 

 
 • Idealny do pracy w ekstremalnych miejscach złamania.. 
 • Do sklejania różnych materiałów ze sobą. 
 •   Miejsca sklejania elastycznych materiałów (np.,tkanin, gumy oraz innych) pozostają elastyczne 
 • Odporny na działanie wody, zimna i ciepła. 
 • Odporny na działanie środków chemicznych. 
 • Na materiałach przezroczystych (np., szkło, plexi oraz innych),  szwy lub miejsca sklejania zostają przejrzyste. 
 • Otwór dozujący nie skleja się. 

 
 

„ szew spawany z tubki“ 
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Instrukcje użytkowania 
1. Powierzchnie do sklejania dokładnie oczyścić z brudu, 

tłuszczu, oleju i pozostałości kleju. Zaleca się 
stosowanie środku do czyszczenia HG-Cleaner lub 

acetonu. W pomieszczeniach roboczych należy 
zapewnić dobrą wentylacją! 

2. 

3. 

4. 

  
 W ekstremalnych miejscach złamania lub pęknięcia 

puste przestrzenie należy wypełnić srodkiem HG-
Granulat. Grubość wypełnionej warstwy nie powinna 

przekraczać 2mm. (głebsze pęknięcia należy 
wypełnić stopniowo, warstwa po warstwie!) 

Zalecenie: Pod przedmiot do, który należy do 
sklejania, proszę podłożyć  papier woskowany (np. 

pergamin). 

Następnie HG –Granulat bogato nasycić klejem. Wynika reakcja chemiczna! Ostrzeżenie: Wydziela 
ciepło i pary! Korzystać z odpowiednich rękawic i 

okularów ochronnych! Pary nie powinny być wdychane! W pomieszczeniach roboczych należy 
zapewnić dobrą wentylacją! 

Po stwardzeniu ( w zależności od materiału 20-60 
minut) szwy spawu chemicznego mogą być 
przetwarzane , np., wywiercić, ciąć gwinty, 

szlifować i lakierować.  

www.hg-klebstoffe.com 
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Instrukcja stosowania kleja Granulat

•Przed klejeniem materiał podstawowy nalezy dokładnie oczyścić z brudu, tłuszczu, oleju i pozostałości kleju. Zalecenie: wskazane żeby powierzchnia była szorstka 
 

• W celu utworzenia dobrego połączenia, małą ilośc  kleju „HG-przemysłowy“, stosować na każdej z powierzchni klejowych. Powierzchnie kleju można przemieszczać względem siebie tak, żeby przy  ściskaniu / wyciskaniu powietrza, tworzyłoby się  dobre połączenie.  Zalecenie: dla materiałów chłonnych powierzchnie klejące nasycić klejem kilka razy. 
 

•W celu uzyskania lepszych wyników klej „HG –przemysłowy“ należy stosować w temperaturze pokojowej.  Zalecenie: Aby stworzyć stałe połączebnie, nie wolno poruszać przedmiot podczas utwardzania.   Praktyka czyni mistrza.  „Hand Train“, czyniąc wystarczającą ilość prób.  

... siła, która łączy… 

Zalecenia bezpieczeństwa: Cyjanoakrylat jest niebezpieczny! W ciągu kilku sekund skleja  skórę lub powieki! Substancja ta nie może być dostępna dla dzieci. Nie wolno wdychać oparów! W pomieszczeniach roboczych należy zapewnić dobrą wentylacją. Nie należy jeść klej HG przemysłowy! Przy kontakcie kleju ze skórą, niezwłocznie przemyć wodą z mydłem i na skórę nanieść krem.  W przypadku, gdy kej trafi do oczu, natychmiast przemyć oczy odpowiednim środkiem do płuknaia i niezwłocznie udać się do lekarza.  
Odpowiedzialność: Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem oraz niezdarną obsługą klejem.  Dotyczy to również do sprzedaży osobom trzeciom!  
Przechowywanie: W celu zapewnienia możliwie najlepszej trwałości spoiny, otwarty pojemnik kleju natychmiast po użyciu powinny być zawierany. W przypadku zatkania dyszu, należy dokładnie wyczyścić. Należy przechowywać w pozycji pionowej, w chłodnym miejscu. Zapewni to długotrwałe przechowywanie.  
 Informacje o produkcie:  Klej HG-Przemysłowy to klej przemysłówy bez rospuszczalnika, jest  wysokiej czystości, produkcja kleju oparta na bazie cyjanoakrylanowej. 
 

Firma, produkt i jego wykorzystanie                                               
• HG-Klebstoffe                                                       Tel: +43 (0) 664 410 0 640 
   Furkern 15                                                             office@hg-klebstoffe.com 
  A-5141Moosdorf  /Austria                               www.hg-klebstoffe.com 
 Produkt: 
 • Specjalny granulat w formie drobnych kryształów z pokryciem zapewniającym uchwyt.  Potencjalnie ryzyka: 
• Określenia zagrożenia nie są wymagane, granulat nie powoduje zagrożenia, które wymagają stosowania znaków, określonych w przepisach stosowania substancji niebezpiecznych.    •Chronić przed dziećmi! Ryzyko połykania!  W reakcji z cyjanoakrylatem powoduje pary, które nie wolno wdychać, stosować odpowiednie 
rękawice i okulary ochronne , w pomieszczeniach roboczych należy zapewnić dobrą 
wentylacją! Uwaga!!! W wyniku reakcji chemicznej obu substancji uwalnia się ciepło!  •Przy styku substancji a oczami, przemyć oczy i natychmiast skontaktować się z lekarzem!  

Zakres stosowania: 
Przeznaczony do stosowania w naprawie pęknięć lub szczelin, do wzmocnienia uchwytu w 
najsłabszych miejscach. Do wypełniania pęknięć i szczelinoraz do wypełniania wnęk. Do 
wypełniania lub zamiany materiału brakującego, np.,  gwinty. Po stwardnieniu można obrabiać 
mechanicznie, szlifować, wiercić i lakierować. Kleje przemysłowe i granulat stosować na 
przemian. Klej natychmiast reaguje z wypełniaczem. Należy zwrócić uwagę, aby klej zwilżył  
wszystki granulat. 

Dane techniczne 
Wygląd/ właściwości Białe, składa się z drobnych kulek. 
Zapach Brak specyficznego zapachu 
Skład chemiczny SiO2 (68-75%), Na2O (12-18%), CaO (7-12%), MgO (0-5%),  Al2O3 (0-2,5%) 
Przechowywanie w temperaturze pokojowej Okres przechowywania suchej substancji bezterminowy 
Wielkość ziarna 100-200 μm 

 Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny  
Zakres stosowania: 
Rękodzieło, samochody, gospodarstwo domowe, hobby. (Np. Z gumy, porcelany, drewna, tworzyw 
sztucznych, itp), przemysł elektryczny, budowa modelu, kempingowe miasteczka, itp. Zalecenie: 
PP, PE, silikon, teflon i inne materiały, które odpychają  klej nie można sklejić dobrze bez obróbki 
wstępnej.Jeżeli materiały te próbuje się  tylko sklejić z klejem, one mogą się trzymać, ale nie mają 
trwałego połączenia klejonego. W celu uzyskania trwałego połączenia należy użyć „ HG-Primer“. 


