
    

BONIDUR WP-679 
JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ DO WYKŁADZIN 

    

Zakłady Chemiczne Zakłady Chemiczne Zakłady Chemiczne Zakłady Chemiczne BOCHEM Sp. z o.o.BOCHEM Sp. z o.o.BOCHEM Sp. z o.o.BOCHEM Sp. z o.o. Działki Suskowolskie 22B, 26-670 Pionki   

tel.: +48 48 612 06 00, fax: +48 48 612 06 11   www.bochem.pl  e-mail: bochem@bochem.pl  

   

   

B
O
N
ID
U
R
 W
P
-6
7
9
 

 

K
L
E
J 
D
O
 W
Y
K
Ł
A
D
Z
IN
  

• Długi czas otwartyDługi czas otwartyDługi czas otwartyDługi czas otwarty    

• Wysoka wytrzymałość końcowaWysoka wytrzymałość końcowaWysoka wytrzymałość końcowaWysoka wytrzymałość końcowa    

• Łatwa aplikacjaŁatwa aplikacjaŁatwa aplikacjaŁatwa aplikacja    

• Nie zawiera rozpuszczalników organicznychNie zawiera rozpuszczalników organicznychNie zawiera rozpuszczalników organicznychNie zawiera rozpuszczalników organicznych    

 

CHARAKTERYSTYKACHARAKTERYSTYKACHARAKTERYSTYKACHARAKTERYSTYKA    

Jednoskładnikowy klej na bazie wodnej dyspersji polimerowej 
z dodatkiem środków modyfikujących. Klej charakteryzuje się długim 
czasem pracy i wysoką wytrzymałością połączenia. Przeznaczony jest 
do stosowania w budynkach mieszkalnych lub obiektach użyteczności 
publicznej. Może być użyty na podłożach z ogrzewaniem 
podłogowym. 
 
DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE    

Baza polimerowa    

Barwa beżowa do brązowej 

Zapach  charakterystyczny 

Temperatura pracy min. 15°C 

Czas otwarty do 40  minut* 

Wydajność 300  – 400 g/m2 

Odporność termiczna spoiny -15°C - +50°C 

 
 *Czas otwarty zależy od temperatury i wilgotności otoczenia. Podane 

wartości mierzone były w warunkach laboratoryjnych.   
 
 

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIEZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE    

Klej przeznaczony do zastosowań profesjonalnych do montażu 
wykładzin podłogowych. Służy do klejenia: 
- wykładzin PCV, CV 
- paneli winylowych LVT  
- wykładzin kauczukowych, poliolefinowych, tekstylnych ze spodem 
z PCV i pianki poliuretanowej 
- wykładzin ściennych. 
Produkt posiada bardzo dobrą adhezję do powszechnie 
występujących podłoży w budownictwie, tj. betonu, wylewek 
samopoziomujących, płyt posadzkowych, jastrychów anhydrytowych 
i cementowych. 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SPOSÓB UŻYCIASPOSÓB UŻYCIASPOSÓB UŻYCIASPOSÓB UŻYCIA    

Przygotowanie podłoża: sprawdzić jakość podłoża, które powinno być 
odpowiednio mocne, suche, równe, czyste i wysezonowane. Stare 
podłoża należy oczyścić z luźno związanych lub odspojonych warstw 
farb, klejów i zabrudzeń zmniejszających przyczepność kleju, 
wyrównać, naprawić pęknięcia np. z użyciem żywicy BONIBET i odpylić. 
Przed przystąpieniem do klejenia podłoże należy zagruntować 
środkiem gruntującym BOPREM 329.  
Klejenie wykładzin i podkładów wykładzinowych: przed użyciem klej 
dokładnie wymieszać. BONIDUR WP-679 i materiały sklejane 
doprowadzić do temperatury min. 15°C. Nakładać równomiernie przy 
pomocy pacy ząbkowanej (zalecana A1, A2 bądź A3). Odpowiednia 
szpachelka lub wałek jest dobierana w zależności od rodzaju strony 
spodniej wykładziny, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę 
na wystarczającą zdolność przyczepną wykładziny. Układanie 
wykładzin lub mat poliuretanowych można rozpocząć wtedy, kiedy 
klej jest w fazie przyczepności tzn. spoina klejowa staje się 
przezroczysta i jest klejąca (wykładziny grube ze spodem 
syntetycznym należy kleić przy spoinie tzw. półmokrej). Wykładzinę, 
lub matę należy mocno docisnąć do podłoża, a po upływie ok. 20 
minut jeszcze raz intensywnie docisnąć lub przewalcować. Czas 
schnięcia zależy od ilości nałożonego kleju, warunków klimatycznych 
panujących w pomieszczeniu, chłonności podłoża, rodzaju wykładziny 
i techniki klejenia. Układane wykładziny powinny być odprężone. 
Nadmiar kleju należy niezwłocznie usunąć, a zabrudzenia strony 
wierzchniej oczyścić przy pomocy wody.  Ogrzewanie podłogowe 
można włączyć po całkowitym związaniu kleju. Opakowania 
po otwarciu należy niezwłocznie zamykać. Ewentualny kożuch 
na powierzchni kleju usunąć, nie mieszać go z resztą kleju. 
Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 48 h. 
    
CZYSZCZENIECZYSZCZENIECZYSZCZENIECZYSZCZENIE    

Świeże zabrudzenia z narzędzi usuwać wodą. Utwardzony klej można 
usunąć jedynie mechanicznie.    
 
MAGAZYNOWANIEMAGAZYNOWANIEMAGAZYNOWANIEMAGAZYNOWANIE    

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fabrycznych opakowaniach, 
w temperaturze od +10°C do +25°C. Produkt przechowywany 
niezgodnie z wymaganiami traci właściwości klejące i nie nadaje 
się do stosowania. Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki 
produktu. 
 
TERMIN WAŻNOŚCITERMIN WAŻNOŚCITERMIN WAŻNOŚCITERMIN WAŻNOŚCI 

12 miesięcy od daty produkcji. 
    
OPAKOWANIAOPAKOWANIAOPAKOWANIAOPAKOWANIA 

Opakowania: 5kg, 12kg. 
 
ZALECENIA BHPZALECENIA BHPZALECENIA BHPZALECENIA BHP    

Przestrzegać zasad higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. 
Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed 
dziećmi. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny 
wg obowiązujących przepisów – szczegółowe dane podano w karcie 
charakterystyki. 
 

 

 
 
 
 
 

Wydanie 5, październik 2020r., Niniejsze wydanie zastępuję poprzednie. 

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na doświadczeniach praktycznych oraz na wynikach naszych badań laboratoryjnych i w żadnym przypadku nie stanowią prawnej 
gwarancji właściwości, ponieważ nie mamy wpływu ani na różnorodność, ani na sposób stosowania materiałów używanych w powiązaniu z naszymi wyrobami. Zalecamy klientom Zalecamy klientom Zalecamy klientom Zalecamy klientom 
przeprowadzenie własnych prób dla określenia przydatności produktu.przeprowadzenie własnych prób dla określenia przydatności produktu.przeprowadzenie własnych prób dla określenia przydatności produktu.przeprowadzenie własnych prób dla określenia przydatności produktu. 


