
Системний клей 
ERFURT-KlimaTec  

KlimaTec

www.erfurt.com

Опис виробу
Системний клей ERFURT-KlimaTec

Виробник
ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Сировина/виготовлення
Системний клей ERFURT-KlimaTec — дисперсійний клей з високою 
клеючою здатністю, розроблений спеціально для ERFURT-KlimaTec 
Thermovlies.

Характеристики виробу
• Арт № 1001202
Системний клей ERFURT-KlimaTec поставляється у відрах по 10 кг.

Властивості виробу
• Для внутрішніх робіт
• Висока клеюча здатність
• Еластичний, легко наноситься хутровим валиком з довгим ворсом
• Проста, швидка й акуратна обробка
• Оптимальна адгезія з основою
• Висока вологостійкість
• Висока міцність обклеювання
• Час відкритої витримки складає 20 хвилин
• Без додавання сполук важких металів
• Паропроникність згідно зі стандартом DIN EN ISO 12 572 залежно від 

структури системи відповідає дифузії повітряного шару 0,07 м або 
0,04 м у поєднанні з ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic або Premium

Застосування/спосіб 
наклеювання
Системний клей ERFURT-KlimaTec був розроблений спеціально для 
лінійки ERFURT-Thermovlies. Він може застосовуватися на усіх гладких 
міцних поверхнях або основах з невеликим рельєфом на стінах та 
стелях всередині приміщень.  

Підготовка основи
Основа повинна бути сухою, чистою та міцною. Необхідно видалити 
старі покриття, які відшаровуються. Сильні нерівності вирівняти за 
допомогою шпаклювальної маси.

Умови обробки
Розхід залежно від основи та кількості нанесення складає 0,3-0,5 кг/
м2. Температура обробки повинна бути не менше 10°C. Час відкритої 
витримки за звичайних температурних і вологісних умов складає 
прибл. 20 хвилин.

Наклеювання
Системний клей ERFURT-KlimaTec 
наноситься на основу рівномірно і 
товстим шаром за допомогою валика з 
довгим ворсом на ширину полотнища.

Накласти шпалери на клей і притиснути 
шпалерним шпателем таким чином, 
щоб клей рівномірно розподілився і 
утворилась рівна основа.

Висихання
При +20 °C та відносній вологості повітря 65 % через 6-12 годин 
поверхня є сухою і її можна обклеювати шпалерами. При низькій 
температурі та більш високій вологості повітря цей час збільшується.

Очищення інструментів
Вимити водою одразу після використання.

Зберігання
Ємкості з системним клеєм ERFURT-KlimaTec зберігати щільно 
закритими у прохолодному місці при температурі вище нуля. Не 
допускати попадання прямих сонячних променів. У розпечатаних 
ємкостях клей можна покрити невеликим шаром води. Оригінальні 
нерозпечатані ємкості можна зберігати не менше двох років.

Утилізація
Засохлі або затверділі рештки системного клею ERFURT-KlimaTec 
усуваються разом із звичайним побутовим сміттям. 

Компоненти/результати 
тестування
Паропроникність визначена компанією звуко- та теплометричного 
контролю м. Аахена Schall- und Wärmemeßstelle Aachen GmbH згідно зі 
стандартом DIN EN ISO 12 572, звіт про випробування № 1030509-D-WDD.
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