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Objaśnienia kodów kolorów i piktogramów

Nadrzędne kody kolorów
dla kategorii produktów (podział katalogowy)

Przygotowanie podłoża:
środki gruntujące, masy szpachlowe, podkłady

Kleje do parkietów

Kleje do wykładzin podłogowych

Kleje montażowe i naprawcze, środki czyszczące

Kleje do sztucznej trawy i nawierzchni 
sportowych, Narzędzia i akcesoria

Opisy piktogramów

Odpowiedni do wszelkich
wykładzin wierzchnich

Odpowiedni do klejenia wykładzin
prądoprzewodzących

Odpowiedni na ogrzewanie
podłogowe

Odpowiedni do krzeseł z rolkami

Odpowiedni do wykładzin
podłogowych

Odpowiedni do kostki drewnianej

Odpowiedni do gotowych parkietów

Odpowiedni do parkietów

Przydatność produktów

Nakładać szpachlą zębatą

Wyciskać z pistoletu
lub worka foliowego

Nakładać szpachlą gładką lub kielnią

Nakładać wałkiem lub pędzlem

Nakładać miotłą lub szczotką

Nakładać gładką kielnią

Sposób zastosowania

Sklasyfi kowany jako Emicode EC1
o bardzo niskiej emisji

Sklasyfi kowany jako Emicode EC1-R
o bardzo niskiej emisji, regulowany

Kod EMICODE

Materiały wykładzinowe z dużą 
zawartością rozpuszczalników,
bez związków aromatycznych i 
metanolu

Wyroby cementowe, ubogie w 
chromiany

Masy szpachlowe na bazie siarczanu 
wapnia

Wyroby na bazie żywicy epoksydo-
wej, nie zawierające rozpuszczalni-
ków, uczulające

Nie zawierające rozpuszczalników
poliuretanowe materiały wykładzi-
nowe

Materiały wykładzinowe, zawierające 
metoksysilan,

Nie zawierające rozpuszczalników
dyspersyjne materiały wykładzinowe

Kod GISCODE

Szkodliwy dla zdrowia, 
drażniący

Utleniający

Łatwopalny

Niebezpieczny dla środowiska

Żrący

Wskazówki dotyczące 
niebezpieczeństw

Wylać z pojemnika na podłoże

1. edycja 2013

Sklasyfi kowany jako Emicode EC1 plus
o bardzo niskiej emisji

Sklasyfi kowany jako Emicode EC1-R 
plus o bardzo niskiej emisji, regulo-
wany

Podrzędne kody kolorów
dla produktów według bazy surowcowej

Polimery modyfi kowane silanami (SMP)

Preparaty dyspersyjne (M2A, PPK, D, VDP, 
MKD, HPK, HPD)
Poliuretany (PUK, VPU, PU)

Żywice epoksydowe i poliestrowe (VEP, EGH)

Żywica krzemianowa (SGH)

Rozpuszczalniki (L, V)

Poliuretany modyfi kowane silanami (SPU)

Maszyna do nakładania kleju,
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 STAUF VPU-155  S  Poliuretanowy środek gruntujący 

 Zużycie na m² 

 Czas schnięcia  Warunki otoczenia w 
pomieszczeniu
 

 Okres przydatności 

  150 g przy nakładaniu 
wałkiem, 
2. warstwa (blokada 
wilgoci), ok. 250 g przy 
nakładaniu wałkiem

 Dostępne wielkości opa-
kowania 

 5 kg kanister z tworzywa 
sztucznego, 11 kg kanister z 
tworzywa sztucznego 

ok.  30-45 min w 
temp. 20°C; 2 warstwa 
(odcinająca) ok. 2 h w temp. 
20°C

 przynajmniej 15 °C, wzgl. 
wilgotność powietrza 
maks. 75%, preferowana 
wzgl. wilgotność powietrza 
maks. 65%  

 Kolor 

 miodowy 

 9 miesięcy 

 do odcinania wilgoci   ▪
niskie zużycie ▪
bardzo szybki czas schnięcia ▪
tworzy wolną od pyłu powierzchnię do  ▪
klejenia klejami STAUF PU, SPU lub SMP 

 na ogrzewanie podłogowe ▪
zwiększa przyczepność kleju ▪
gotowy do użycia ▪
bezrozpuszczalnikowy ▪
bardzo niska emisja  ▪

 STAUF VDP-130  Dyspersyjny środek gruntujący 

 Zużycie na m² 

 Czas schnięcia  Warunki otoczenia w 
pomieszczeniu
 

 Warunki przechowywania  Okres przydatności 

  125 g przy nakładaniu 
wałkiem

 Dostępne wielkości opa-
kowania 
 10 kg kanister z tworzywa 
sztucznego 

 45 min. przy 20 °C
2 - 4 godz. na podłożach 
niechłonnych 

 przynajmniej 15 °C, wzgl. 
wilgotność powietrza 
maks. 75%, preferowana 
wzgl. wilgotność powietrza 
maks. 65%  

 Kolor 

 zielony 

 W temperaturze dodatniej  12 miesięcy 

 łatwy do nakładania ▪
tworzy równomierną, chłonną powierzchnię ▪
uniwersalne zastosowanie  ▪

 na ogrzewanie podłogowe ▪
dobra zdolność penetracji ▪
zwiększa przyczepność mas szpachlowych ▪
szybkoschnący ▪
niskie zużycie  ▪

Cechy szczególne Inne właściwości

 STAUF VPU-155 Poliuretanowy, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący

 Zużycie na m² 

 Czas schnięcia  Warunki otoczenia w pomiesz-
czeniu obróbki 

 Okres przydatności 

  ok. 150 g przy nakładaniu 
rolką,
2. warstwa (blokada 
wilgoci): ok. 250 g przy 
nakładaniu rolką

 Dostępne wielkości opa-
kowania 
 5 kg kanister z tworzywa 
sztucznego, 11 kg kanister z 
tworzywa sztucznego 

 24 godziny przy 20 °C przynajmniej 15 °C, wzgl. 
wilgotność powietrza 
maks. 75%, preferowana 
wzgl. wilgotność powietrza 
maks. 65% 

 Kolor 

miodowy

 9 miesięcy 

 podkład blokujący na podłożach  ▪
o wilgotności resztkowej  
niskie zużycie ▪
tworzy wolną od pyłu powierzchnię do  ▪
klejenia klejami STAUF PU, SPU lub SMP 

 na ogrzewanie podłogowe ▪
gotowy do użycia ▪
zwiększa przyczepność kleju ▪
nie zawiera rozpuszczalników ▪
bardzo niska emisja  ▪

Cechy szczególne Inne właściwości

Cechy szczególne Inne właściwości

Przygotowanie podłoża

Środki gruntujące
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STAUF mata izolacyjna Mata podkładowa korkowo-gumowo-poliuretanowa

tłumienie odgłosu kroków  ▪
mechaniczne oddzielenie podłoża ▪

STAUF mata izolacyjnaSTAUF mata izolacyjna

 STAUF włóknina poliestrowa 

Zużycie na m²Dostępne rozmiary Warunki składowania

1 m²

wysokość

~1,2 mm

Kolor

biały

rolka 25 m2 suche

mechaniczne oddzielenie podłoża ▪
redukcja naprężeń dzięki elastycznej struk- ▪
turze włókna

do wszystkich rodzajów klejów do parkietów ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪
niewielka wysokość nadbudowy (ok. 1,2 mm) ▪
łatwe do cięcia i układania ▪

Cechy szczególne Inne właściwości

Cechy szczególne

Przygotowanie podłoża

Materiały podkładowe

Zużycie na m²

Tłumienie dźwięków kroków

Dostępne rozmiary

Opór przepuszczalności 
ciepła

Warunki składowania

1 m²

wysokość 

2 mm
3 mm
5 mm

16 dB (wg DIN 52210) 
18 dB (wg DIN 52210)
21 dB (wg DIN 52210)

1/1 = 0,017 m2 kW

Kolor

czarny

płyta 50 m² suche

 STAUF włóknina poliestrowa  STAUF włóknina poliestrowa  STAUF włóknina poliestrowa  STAUF włóknina poliestrowa 

 STAUF VEP-190  Dwuskładnikowy środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej 

 Zużycie na m² 

 Czas schnięcia  Warunki otoczenia w 
pomieszczeniu obróbki 

 Okres przydatności 

  400 g przy nakładaniu 
wałkiem

 Dostępne wielkości opa-
kowania 
 3 kg pojemnik blaszany, 
10 kg pojemnik blaszany 

 24 godziny przy 20 °C  przynajmniej 15 °C, wzgl. 
wilgotność powietrza 
maks. 75%, preferowana 
wzgl. wilgotność powietrza 
maks. 65%  

 Kolor 

 bezbarwny 

 12 miesięcy 

 bardzo dobra przyczepność ▪
dobra zdolność penetracji ▪
do odcinania wilgoci  ▪

 dobra przyczepność na różnych materiałach ▪
łatwy do nakładania ▪
wysoka zdolność blokady przy zwiększonej wilgotności  ▪

Cechy szczególne Inne właściwości
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 STAUF SPU-545  Dwuskładnikowy klej SPU do parkietów wg DIN 281 i DIN EN 14293  

  Zużycie na m²

Czas pracy

   Gruntowanie 

  Możliwość obciążenia

 Materiały podkładowe  Masy szpachlowe

  1100 g z uzębieniem szpachli 3
1300 g z uzębieniem szpachli 4
1100 g z uzębieniem szpachli 5
1900 g z uzębieniem szpachli 12

  Dostępne wielkości 
opakowania

  8 kg wiadro z tworzywa 
sztucznego

    w przybliżeniu 45 min. przy 
20 °C

  po w przybliżeniu 24 
godzinach

  Kolor

  jasnobrązowy

STAUF VDP-130
STAUF VPU-155
STAUF VEP-190
STAUF VDP-160

  STAUF mata izolacyjna
STAUF włóknina polie-
strowa
STAUF płyty odprężające

  STAUF SPP-95
IBOLA FZ
IBOLA RM
IBOLA PU
IBOLA ES

półelastyczny klej do parkietów ▪
ogranicza oddziaływanie pracy parkietu na  ▪
podłoże
wysoka wytrzymałość na ścinanie ▪
szybko staje się trwały ▪
zintegrowana blokada pary ▪
nie wymaga oznakowania ▪

klej dwuskładnikowy ▪
odporny na starzenie ▪
do wszystkich podłoży odpowiednich do parkietów ▪
możliwość stosowania bez gruntowania ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪
mrozoodporny ▪
bardzo łatwy do nakładania ▪

 STAUF SPU-570  Odporny na ścinanie jednoskładnikowy klej do parkietu SPU wg 
DIN 281 i DIN EN 14293 

 Zużycie na m² 

Czas pracy

    Gruntowanie  

Możliwość obciążenia

 Materiały podkładowe  Masy szpachlowe

  1000 g z uzębieniem szpachli 3
1300 g z uzębieniem szpachli 4
1150 g z uzębieniem szpachli 5
1900 g z uzębieniem szpachli 12

 Dostępne wielkości 
opakowania 
 18 kg wiadro z tworzywa 
sztucznego 

 30 min. przy 20 °C  po 24 godzinach 

 Kolor 

 jasnobrązowy 

 STAUF VDP-130
STAUF VPU-155
STAUF VEP-190
STAUF VDP-160 

STAUF mata izolacyjna
STAUF włóknina polie-
strowa
STAUF płyty odprężające

 STAUF SPP-95
IBOLA FZ
IBOLA RM
IBOLA PU
IBOLA ES 

 brak składników migrujących ▪
ograniczna oddziaływanie pracy parkietu na  ▪
podłoże
wysoka wytrzymałość na ścinanie ▪
zintegrowana blokada pary ▪
nie wymaga oznakowania  ▪

 odporny na starzenie ▪
bardzo łatwy do nakładania ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪
mrozoodporny ▪
spoina klejowa wytrzymała na przesuwanie ▪
szybka końcowa siła klejenia ▪
możliwość stosowania na wszystkich podłożach odpo- ▪
wiednich do układania parkietu bez gruntowania 

 STAUF SPU-460  Elastyczny jednoskładnikowy klej SPU do parkietów wg DIN 281 
i DIN EN 14293 

 Zużycie na m² 

Czas pracy

 Gruntowanie 

 Możliwość obciążenia 

 Materiały podkładowe  Masy szpachlowe

  1100 g z uzębieniem szpachli 3
1350 g z uzębieniem szpachli 4
1200 g z uzębieniem szpachli 5

 Dostępne wielkości 
opakowania 
  8 kg wiadro z tworzywa 
sztucznego, 18 kg wiadro z 
tworzywa sztucznego

 45 min. przy 20 °C  po 48 godzinach 

 Kolor 

 Beżowy 

 STAUF VDP-130
STAUF VPU-155
STAUF VEP-190
STAUF VDP-160 

STAUF mata izolacyjna
STAUF włóknina polie-
strowa
STAUF płyty odprężające
  

 STAUF SPP-95
IBOLA FZ
IBOLA RM
IBOLA PU
IBOLA ES 

ogranicza  oddziaływanie pracy parkietu na  ▪
podłoże
do stosowania na prawie wszystkich  ▪
podłożach bez gruntowania
pozostałości kleju są łatwe do usunięcia ▪
wysoka wytrzymałość na ścinanie ▪
nie zawiera rozpuszczalników, nie wymaga  ▪
oznakowania, nie zawiera wody 

 odporny na starzenie ▪
bardzo łatwy do nakładania ▪
elastyczne odkształcanie ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪
szybka końcowa siła klejenia ▪
bardzo niska emisja ▪
nie zawiera wody  ▪

Cechy szczególne Inne właściwości

Cechy szczególne Inne właściwości

Cechy szczególne Inne właściwości

Kleje do parkietów

Kleje SPU
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 STAUF SPU-560 Elastyczny jednoskładnikowy klej do parkietu SPU wg DIN EN 14293  

 Zużycie na m² 

Czas pracy

 Gruntowanie 

Możliwość obciążenia 

  Masy szpachlowe  

  1100 g z uzębieniem szpachli 3
1350 g z uzębieniem szpachli 4
1200 g z uzębieniem szpachli 5

 Dostępne wielkości 
opakowania 
18 wiadro z tworzywa 
sztucznego

 ok. 60 min. przy 20 °C  po 48 godzinach 

 Kolor 

 beżowy 

 STAUF VDP-130
STAUF VPU-155
STAUF VEP-190
 

 STAUF SPP-95
IBOLA FZ
IBOLA RM
IBOLA PU
IBOLA ES 

ogranicza oddziaływanie pracy parkietu na  ▪
podłoże
do stosowania na prawie wszystkich  ▪
podłożach bez gruntowania
pozostałości kleju są łatwe do usunięcia ▪
wysoka wytrzymałość na ścinanie ▪
nie zawiera rozpuszczalników, nie wymaga  ▪
oznakowania, nie zawiera wody

odporny na starzenie ▪
bardzo łatwy do nakładania ▪
elastyczne odkształcanie ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪
szybka końcowa siła klejenia ▪
bardzo niska emisja ▪

 STAUF SPU-550 Elastyczny jednoskładnikowy klej SPU do parkietów wg DIN 281 i 
DIN EN 14293 

 Zużycie na m² 

Czas pracy

 Gruntowanie 

Możliwość obciążenia 

Materiały podkładowe  Masy szpachlowe 

  1050 g z uzębieniem szpachli 3
1300 g z uzębieniem szpachli 4
1200 g z uzębieniem szpachli 5

 Dostępne wielkości 
opakowania 
18 kg opakowanie z two-
rzywa sztucznego 

45 min. przy 20°C  po 48 godzinach 

 Kolor 

 beżowy 

STAUF VDP-130
STAUF VPU-155
STAUF VEP-190
STAUF VDP-160

STAUF mata izolacyjna
STAUF włóknina polie-
strowa
STAUF płyty odprężające

  

 STAUF SPP-95
IBOLA FZ
IBOLA RM
IBOLA PU
IBOLA ES
 

ogranicza oddziaływanie pracy parkietu na  ▪
podłoże
do stosowania na prawie wszystkich  ▪
podłożach bez gruntowania
pozostałości kleju są łatwe do usunięcia ▪
wysoka wytrzymałość na ścinanie ▪
nie zawiera rozpuszczalników, nie wymaga  ▪
oznakowania, nie zawiera wody  

 odporny na starzenie ▪
bardzo łatwy do nakładania ▪
elastyczne odkształcanie ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪
szybka końcowa siła klejenia ▪
bardzo niska emisja  ▪

Cechy szczególne Inne właściwości

Cechy szczególne Inne właściwości

Kleje do parkietów

Kleje SPU
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Kleje SMP/PUK

 STAUF PUK-445 Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do parkietów wg DIN 281 i DIN 
EN 14293  

 Zużycie na m² 

Czas pracy

 Gruntowanie 

Możliwość obciążenia 

Materiały podkładowe   Masy szpachlowe  

  1000 g z uzębieniem szpachli 3
1300 g z uzębieniem szpachli 4
1100 g z uzębieniem szpachli 5

 Dostępne wielkości 
opakowania 
wiadro z tworzywa 
sztucznego

 ok. 45 - 60 min. przy 20 °C  po 24 godzinach 

 Kolor 

 beżowy 

 STAUF VDP-130
STAUF VPU-155
STAUF VEP-190
STAUF VDP-160 

STAUF mata izolacyjna 
STAUF włóknina polie-
strowa 
STAUF płyty odprężające

 STAUF SPP-95
IBOLA FZ
IBOLA RM
IBOLA PU
IBOLA ES 

 szybka końcowa siła klejenia ▪
długi czas pracy ▪
ograniczna oddziaływanie pracy parkietu na  ▪
podłoże
bardzo niska emisja ▪
uniwersalne zastosowanie  ▪
dostępny również w kolorze odpowiednim  ▪
do ciemnych rodzajów drewna (PUK-445-E) 

bardzo łatwy do nakładania ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪
mrozoodporny ▪

 STAUF SMP-930 Elastyczny jednoskładnikowy klej SMP do parkietów wg DIN EN 14293 

 Zużycie na m² 

Czas pracy

 Gruntowanie 

Możliwość obciążenia 

Materiały podkładowe  Masy szpachlowe 

  1050 g z uzębieniem szpachli 3
1300 g z uzębieniem szpachli 4
1150 g z uzębieniem szpachli 5

 Dostępne wielkości 
opakowania 
  6 kg worek aluminiowy,
18 kg wiadro z tworzywa 
sztucznego 

 30 min. przy 20 °C  po 48 godzinach 

 Kolor 

 beżowy 

 STAUF VDP-130
STAUF VPU-155
STAUF VEP-190 

STAUF włóknina polie-
strowa 
STAUF płyty odprężające 
  

 STAUF SPP-95
IBOLA FZ
IBOLA RM
IBOLA PU
IBOLA ES 

elastyczne klejenie parkietu, redukujące  ▪
naprężenia
do stosowania na prawie wszystkich  ▪
podłożach bez gruntowania
pozostałości kleju są łatwe do usunięcia ▪
nie zawiera wody i rozpuszczalników, nie  ▪
powoduje pęcznienia drewna  

 odporny na starzenie ▪
bardzo łatwy do nakładania ▪
elastyczne odkształcanie ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪
mrozoodporny ▪
szybka końcowa siła klejenia  ▪

Cechy szczególne Inne właściwości

Cechy szczególne Inne właściwości

 STAUF SMP-930  STAUF SMP-930 

 STAUF PUK-445  STAUF PUK-445  STAUF PUK-445  STAUF PUK-445 

 STAUF PUK-446  Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do parkietów wg DIN 281 i DIN 
EN 14293 

 Zużycie na m² 

Czas pracy

 Gruntowanie 

Możliwość obciążenia 

Materiały podkładowe    Masy szpachlowe   

 1000 g z uzębieniem szpachli 3
1300 g z uzębieniem szpachli 4
1100 g z uzębieniem szpachli 5 

 Dostępne wielkości 
opakowania 
8,9 kg wiadro z tworzywa 
sztucznego (komp. A 8,01 
kg + komp. B 0,89 kg)

 ok. 45 - 60 min. przy 20 °C  po 24 godzinach 

 Kolor 

 beżowy 

 STAUF VDP-130
STAUF VPU-155
STAUF VEP-190 

STAUF mata izolacyjna 
STAUF włóknina polie-
strowa 
STAUF płyty odprężające

 STAUF SPP-95 

szybka końcowa siła klejenia ▪
długi czas obróbki ▪
elastyczny, dzięki czemu redukuje naprężenia ▪
bardzo niska emisja ▪

 bardzo łatwy do nakładania ▪
mrozoodporny ▪
spoina klejowa wytrzymała na przesuwanie ▪
szybka końcowa siła klejenia  ▪

Cechy szczególne Inne właściwości

 STAUF PUK-446  STAUF PUK-446  STAUF PUK-446  STAUF PUK-446 
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Kleje WFR/M2A

  STAUF WFR-300 Rozpuszczalnikowy klej do parkietów na bazie żywicy syntetycznej wg 
DIN 281 i DIN EN 14293

  Zużycie na m²

Czas pracy

  Gruntowanie

Możliwość obciążenia 

Materiały podkładowe   Masy szpachlowe

  950 g z uzębieniem szpachli 3
1250 g z uzębieniem szpachli 4
1050 g z uzębieniem szpachli 5

  Dostępne wielkości 
opakowania
  25 kg pojemnik blaszany   ok. 10 min. przy 20 °C   po 48 - 72 godzinach.

  Kolor

  beżowy

  STAUF VDP-130
STAUF VLM-90 + klej
STAUF VLM-100

  STAUF mata izolacyjna 
STAUF włóknina polie-
strowa 
STAUF płyty odprężające

  STAUF SPP-95
IBOLA RM
IBOLA FZ

szybkie wiązanie ▪
klej do zastosowań przemysłowych ▪

odporny na starzenie ▪
wysoka wytrzymałość na ścinanie ▪
nie zawiera metanolu  ▪
mrozoodporny ▪
nie zawiera wody ▪

Cechy szczególne Inne właściwości

Kleje do parkietów

 STAUF M2A-700  Dyspersyjny klej do parkietów wg DIN 281 i DIN EN 14293  

 Zużycie na m² 

 Czas pracy 

 Gruntowanie 

Możliwość obciążenia 

 Masy szpachlowe 

  850 g z uzębieniem szpachli 3
1000 g z uzębieniem szpachli 4
950 g z uzębieniem szpachli 5

 Dostępne wielkości 
opakowania 
  18 kg wiadro z tworzywa 
sztucznego 

 10 - 15 min. przy 20 °C  po 24 - 48 godzinach 

 Kolor 

beżowy

 STAUF VDP-130  STAUF SPP-95
IBOLA RM 

 odpowiedni do parkietu surowego ▪
niska emisja ▪
łatwy do nakładania  ▪
szybkie wiązanie   ▪

 odporny na starzenie ▪
mrozoodporny ▪
bardzo łatwy do nakładania ▪
wysoka wytrzymałość na ścinanie ▪
szybkie wiązanie  ▪
niskie pęcznienie  ▪

Cechy szczególne Inne właściwości

 STAUF PUK-446  Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do parkietów wg DIN 281 i DIN 
EN 14293 

 Zużycie na m² 

Czas pracy

 Gruntowanie 

Możliwość obciążenia 

Materiały podkładowe    Masy szpachlowe   

 1000 g z uzębieniem szpachli 3
1300 g z uzębieniem szpachli 4
1100 g z uzębieniem szpachli 5 

 Dostępne wielkości 
opakowania 
9,79 kg wiadro z tworzywa 
sztucznego (komp. A 8,9 kg 
+ komp. B 0,89 kg)

 ok. 45 - 60 min. przy 20 °C  po 24 godzinach 

 Kolor 

 beżowy 

 STAUF VDP-130
STAUF VPU-155
STAUF VEP-190 

STAUF mata izolacyjna 
STAUF włóknina polie-
strowa 
STAUF płyty odprężające

 STAUF SPP-95 

szybka końcowa siła klejenia ▪
długi czas obróbki ▪
elastyczny, dzięki czemu redukuje naprężenia ▪
bardzo niska emisja ▪

bardzo łatwy do nakładania ▪
mrozoodporny ▪
spoina klejowa wytrzymała na przesuwanie ▪
szybka końcowa siła klejenia ▪

Cechy szczególne Inne właściwości

 STAUF PUK-446  STAUF PUK-446 

  STAUF WFR-300  STAUF WFR-300
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 STAUF IBOLA D 8  Linoleum dyspersyjne i klej do wykładzin tekstylnych 

 Zużycie na m² 

Czas pracy

Masy szpachlowe

Możliwość obciążenia 

Materiały podkładowe Czas odparowania

  400 g z uzębieniem 
szpachli 2

 Dostępne wielkości 
opakowania 
 14 kg wiadro z tworzywa 
sztucznego  

 15 min. przy 20 °C  po 24 godzinach 

 Kolor 

 kremowy 

 IBOLA AS
IBOLA OS
IBOLA GS
IBOLA FZ 

 na zapytanie  0 - 10 min. 

 krótki czas odparowania ▪
dobra struktura odlewu  ▪

 odporny na starzenie ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪
łatwy w nakładaniu ▪
bardzo dobra przyczepność początkowa ▪
odpowiedni do krzeseł z rolkami wg DIN 12529  ▪

 STAUF IBOLA D 6 Dyspersyjny klej do wykładzin podłogowych

 Zużycie na m² 

Czas pracy

 Masy szpachlowe 

Możliwość obciążenia 

Materiały podkładowe Czas odpowietrzania

  325 g z uzębieniem szpachli 1
400 g z uzębieniem szpachli 2

 Dostępne wielkości 
opakowania 
  15 kg wiadro z tworzywa 
sztucznego 

 5 - 15 min. przy 20 °C  po 24 godzinach 

 Kolor 

 kremowy 

 Masy szpachlowe do parkie-
tu i wykładzin podłogowych 
STAUF 

 na zapytanie  0 - 10 min. 

krótki czas odparowania ▪
uniwersalne zastosowanie  ▪

 odporny na starzenie ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪
nie zawiera rozpuszczalników ▪
bardzo łatwy do nakładania ▪
szybkie wiązanie  ▪
odpowiedni do krzeseł z rolkami wg DIN 12529  ▪

 STAUF IBOLA D 5 Dyspersyjny klej PCV do wykładzin podłogowych 

 Zużycie na m² 

Czas pracy

Masy szpachlowe

Możliwość obciążenia 

Materiały podkładowe Czas odparowania

  300 g z uzębieniem 
szpachli 1

 Dostępne wielkości 
opakowania 
  14 kg wiadro z tworzywa 
sztucznego 

 10 – 25 min. przy 20°C  po 24 godzinach 

 Kolor 

 kremowy 

 IBOLA AS
IBOLA OS
IBOLA GS 

 na zapytanie  5 - 10 min. 

 łatwy w nakładaniu ▪
długi czas pracy ▪
bardzo dobra struktura odlewu ▪
wysoka wytrzymałość końcowa  ▪

 odporny na starzenie ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪
dobra zdolność przyciągania ▪
nadaje się na ściany i podłogi ▪
odpowiedni do krzeseł z rolkami wg DIN 12529  ▪

Cechy szczególne Inne właściwości

Cechy szczególne Inne właściwości

Cechy szczególne Inne właściwości

Kleje do wykładzin podłogowych

Kleje uniwersalne
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 STAUF IBOLA D 20 Uniwersalny dyspersyjny klej do wykładzin podłogowych

 Zużycie na m² 

Czas pracy

 Masy szpachlowe 

Możliwość obciążenia 

Materiały podkładowe Czas odparowania

  300 g z uzębieniem szpachli 1
400 g z uzębieniem szpachli 2

 Dostępne wielkości 
opakowania 
 14 kg wiadro z tworzywa 
sztucznego  

 5 - 30 min. przy 20 °C  po 24 godzinach 

 Kolor 

 kremowy 

 IBOLA AS
IBOLA OS
IBOLA GS 

 na zapytanie  5 - 20 min. 

 szeroki zakres zastosowania ▪
długi czas pracy  ▪

 odporny na starzenie ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪
bardzo łatwy do nakładania ▪
bardzo niska emisja ▪
odpowiedni do krzeseł z rolkami wg DIN 12529  ▪

 STAUF IBOLA D 70 Płyn antypoślizgowy do  płytek dywanowych

 Zużycie na m² 

Czas pracy

 Masy szpachlowe 

Możliwość obciążenia 

Czas odparowania

  75 g przy nakładaniu 
wałkiem

 Dostępne wielkości 
opakowania 
 10 kg pojemnik z tworzywa 
sztucznego 

 60 - 80 min. przy 20 °C natychmiast

 Kolor 

 biały 

 IBOLA AS
IBOLA OS
IBOLA GS 

 15 - 30 min. 

 umożliwia wymianę płytek dywanowych ▪
uniemożliwia przesuwanie płytek dywa- ▪
nowych 

trwała przyczepna warstwa klejowa ▪
do pomieszczeń mieszkalnych ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪
łatwy do nakładania ▪
niskie zużycie ▪
niska lepkość ▪
odpowiedni do krzeseł z rolkami wg DIN 12529 ▪

 STAUF IBOLA D 11 Dyspersyjny klej do wykładzin tekstylnych

 Zużycie na m² 

Czas pracy

 Masy szpachlowe 

Możliwość obciążenia 

Materiały podkładowe Czas odparowania

  325 g z uzębieniem szpachli 1
400 g z uzębieniem szpachli 2

 Dostępne wielkości 
opakowania 
  14 kg wiadro z tworzywa 
sztucznego 

 10 - 20 min. przy 20°C  po 24 godzinach 

 Kolor 

 kremowy 

 IBOLA AS
IBOLA OS
IBOLA GS
IBOLA FZ 

 na zapytanie  5 - 15 min. 

 bardzo dobra przyczepność początkowa ▪
redukuje kurczenie się spoin ▪
nadaje się do klejenia wykładzin ściennych ▪
nadaje się do klejenia fi lcu  ▪

 odporny na starzenie ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪
dobry odlew ▪
bardzo łatwy do nakładania ▪
szybkie wiązanie  ▪
odpowiedni do krzeseł z rolkami wg DIN 12529  ▪

Cechy szczególne Inne właściwości

Cechy szczególne Inne właściwości

Cechy szczególne Inne właściwości

Kleje do wykładzin podłogowych

Kleje uniwersalne
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 STAUF IBOLA Unifi x Uniwersalny dyspersyjny preparat mocujący

 Zużycie na m² 

Czas pracy

 Masy szpachlowe 

Możliwość obciążenia 

Materiały podkładowe Czas odparowania

  125 g przy nakładaniu 
wałkiem

 Dostępne wielkości 
opakowania 
 10 kg wiadro z tworzywa 
sztucznego 

 przy wykładzinach tekstyl-
nych 10 - 15 min.
przy wykładzinach elastycz-
nych 20 - 30 min. 

 po 24 godzinach 

 Kolor 

 biały 

 IBOLA AS
IBOLA OS
IBOLA GS 

STAUF mata izolacyjna  10 min.  

niskie zużycie ▪
możliwość usunięcia preparatu przy pomocy  ▪
wody
szeroki zakres zastosowania ▪
bardzo niska emisja ▪

bardzo dobra przyczepność początkowa ▪
odpowiedni do krzeseł z rolkami wg DIN 12529 ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪
do pomieszczeń mieszkalnych ▪
łatwy do rolowania ▪

 STAUF IBOLA R 105 Dwuskładnikowy poliuretanowy klej do wykładzin podłogowych

 Zużycie na m² 

Czas pracy

 Masy szpachlowe 

Możliwość obciążenia 

Materiały podkładowe 

  400 g z uzębieniem szpachli 1
600 g z uzębieniem szpachli 2
1100 g z uzębieniem szpachli 3

 Dostępne wielkości 
opakowania 
 6.9 kg wiadro z tworzywa 
sztucznego 

 50 min. przy 20 °C  po 12 - 24 godzinach 

 Kolor 

beżowy

 IBOLA AS
IBOLA OS
IBOLA GS 

 STAUF mata izolacyjna
STAUF płyty odprężające
 

  

 uniwersalne zastosowanie ▪
wysoka obciążalność ▪
możliwe zastosowanie również na zewnątrz ▪
wodoodporny ▪
niekurczliwy  ▪

odporny na starzenie ▪
bardzo łatwy do nakładania ▪
odporny na działanie wilgoci ▪
odpowiedni do krzeseł z rolkami DIN 12529 ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪
spoina twardo-elastyczna ▪
nie zawiera rozpuszczalników ▪
nie zawiera wody ▪

Cechy szczególne Inne właściwości

Cechy szczególne Inne właściwości

Kleje do wykładzin podłogowych

Kleje specjalne



13Uzębienia szpachli

Szpachla zębowa STAUF nr 1 (TKB A2)
► Do klejenia elastycznych i tekstylnych wykładzin podłogowych 

a = 1,3 mm     b = 1,7 mm     c = 1,4 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 2 (TKB B1)
► Do klejenia tekstylnych wykładzin podłogowych i linoleum

a = 2,0 mm     b = 2,3 mm     c = 2,7 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 3 (TKB B7)
► Do klejenia parkietu mozaikowego i gotowego parkietu mozaikowego

a = 4,0 mm     b = 3,5 mm     c = 4,5 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 4 (TKB B15)
►  Do klejenia kostki drewnianej, wysokokrawędziowego parkietu 
lamelowego, parkietu sztabkowego i desek

a = 6,5 mm     b = 5,5 mm     c = 7,0 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 5 (TKB B9)
► Do klejenia parkietu gotowego, desek i parkietu lamelowego 

a = 5,0 mm     b = 6,0 mm     c = 10,0 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 8 (TKB B2)
► Do klejenia tekstylnych wykładzin podłogowych 

a = 2,6 mm     b = 2,9 mm     c = 2,1 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 9 (TKB A4)
► Do klejenia elastycznych i tekstylnych wykładzin podłogowych  

a = 0,7 mm     b = 1,0 mm     c =  0,5 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 10 (TKB S1)
► Do klejenia wykładzin podłogowych prądoprzewodzących 

a = 2,8 mm     b = 11,8 mm     c = 0,2 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 11 (TKB S2)
► Do klejenia wykładzin podłogowych prądoprzewodzących 

a = 3,4 mm     b = 4,2 mm     c = 0,2 mm

Szpachla zębowa STAUF nr 12 
► Do klejenia na podłożach cementowych z wilgotnością resztkową 

a = 4,0 mm     b = 3,5 mm     c = 4,5 mm

Do nakładania klejów na podłoże stosuje się różne uzębienia szpa-
chli. Różnią się one wymiarami zębów i tym samym ilością nakła-
danego kleju.
Czynniki te mają wpływ na niezawodne i trwałe klejenie. Zalecane 
przez fi rmę STAUF klejenie zakłada w sposób wiążący stosowanie 
zaprojektowanych i zalecanych uzębień szpachli.

Przy opisie kształtu uzębienia szpachli podawane są ogólnie trzy 
wymiary.

Właściwe wymiary podano w tabeli.

Wymiary uzębień szpachli STAUF

głębokość wcięcia między zębami (a)
szerokość wcięcia między zębami (b)

szerokość mostka zębowego (c)

Wymiary uzębień szpachli
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 STAUF IBOLA F90 AF Neoprenowy klej kontaktowy

 Zużycie na m² 

Czas pracy Możliwość obciążenia

Czas odparowania

  300 g z uzębieniem 
szpachli 9

 Dostępne wielkości 
opakowania 
 0,8 kg puszka blaszana 
5 kg wiadro blaszane
10 kg wiadro blaszane 
 

 90 min. przy 20 °C natychmiast

 Kolor 

 brązowy 

10-20 min.

 łatwy do nakładania  ▪
wysoka wydajność ▪
doskonała przyczepność początkowa i  ▪
końcowa 

odporny na starzenie ▪

 STAUF Repamed  Zestaw naprawczy z jednoskładnikowym klejem poliuretanowym 

 Zużycie na m² 

Zależnie od rozmiaru i 
zakresu ubytków 

 Dostępne wielkości 
opakowania 
57  ml strzykawka z tworzy-
wa sztucznego 

 Kolor 

 miodowy 

 uzupełnianie ubytków ▪
doklejanie / naprawa  ▪

 na ogrzewanie podłogowe ▪
gotowy do użycia ▪
dobra przyczepność na różnych materiałach ▪
nie zawiera rozpuszczalników  ▪

 STAUF MKD-200 Dyspersyjny klej montażowy

 Zużycie na m² 

Czas pracy

Czas odparowania

 Zależnie od klejonego 
materiału 

 Dostępne wielkości 
opakowania 
0,31 l kartusz z tworzywa 
sztucznego
3,5 kg wiadro
z tworzywa sztucznego 
  

 15 min. przy 20 °C   

 Kolor 

 biały 

 brak 

 gotowy do użycia ▪
brak czasu odparowania ▪
bardzo dobra przyczepność początkowa ▪
przyczepność początkowa >20 g/cm² (wg  ▪
patentu WO 01/74961 A1)
dostępny także w kartuszach do wyciskaczy  ▪
pistoletowych 

 odporny na starzenie ▪
zasadoodporny ▪
nie zawiera rozpuszczalników ▪
o konsystencji pasty ▪
szybko staje się trwały  ▪

Cechy szczególne Inne właściwości

Cechy szczególne Inne właściwości

Cechy szczególne Inne właściwości

Kleje montażowe i naprawcze

Kleje montażowe i naprawcze
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 STAUF Repacoll S Jednoskładnikowy klej montażowy SPU

 Zużycie na m² 

Czas pracy

 Naprawa parkietu 
ok. 600 g/m²,
montaż listew: 
ok. 60 g/m
 

 Dostępne wielkości 
opakowania 
 0,31 l kartusz z tworzywa 
sztucznego 

 5 - 10 min. przy 20 °C 

 Kolor 

beżowy

uniwersalne zastosowanie  ▪
bardzo dobra przyczepność na różnych  ▪
materiałach

 zasadoodporny ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪
gotowy do użycia ▪
mrozoodporny ▪
o konsystencji pasty ▪
szybkie wiązanie  ▪

Cechy szczególne Inne właściwości

Kleje montażowe i naprawcze

Kleje montażowe i naprawcze
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 STAUF IBOLA R 201 Nie zawierający rozpuszczalników i wody dwuskładnikowy klej 
na bazie poliuretanu do klejenia sztucznej trawy na odpowiedniej 
taśmie w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz

 Zużycie na m 

Czas pracy

 Odpowiednie wykładziny 
wierzchnie  

Możliwość obciążenia 

 Odpowiednie materiały podkładowe  

 210-280 g/m 

 Dostępne wielkości 
opakowania 
12kg opakowanie z 
tworzywa sztucznego + 
1,7 kg utwardzacz

 20 - 25 min. przy 20 °C  po 24 - 48 godzinach 

 Kolor 

 zielony 

Wykładziny w formie 
sztucznej murawy

 Włóknina do murawy sportowej C 145
Włóknina do murawy sportowej C 345
Włóknina do murawy sportowej P 145
Włóknina do murawy sportowej C 141
 

możliwość stosowania również w ekstremal- ▪
nych warunkach klimatycznych (lekki mróz, 
klimat tropikalny)
przy stosowaniu odporny na wilgoć  ▪
niskie zużycie ▪
zachowuje doskonałą strukturę również ▪

    w wysokich temperaturach
odpowiedni do stosowania przy podgrzewanej  ▪
murawie

klej dwuskładnikowy ▪
na ogrzewanie podłogowe ▪

Cechy szczególne Inne właściwości:

 STAUF IBOLA R 202 Nie zawierający rozpuszczalników i wody dwuskładnikowy klej na bazie 
poliuretanu do klejenia sztucznej trawy na odpowiednich włókninach, 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

 Zużycie na m 

Czas pracy

 Odpowiednie wykładziny 
wierzchnie  

Możliwość obciążenia 

Odpowiednie materiały podkładowe 

 220 - 330 g/m 

 Dostępne wielkości 
opakowania 
15,39 kg opakowanie z 
tworzywa sztucznego / 1,71 
kg utwardzacz

 20 - 25 min. przy 20 °C  po 24 - 48 godzinach 

 Kolor 

 zielony 

Wykładziny w formie 
sztucznej murawy

Włóknina do murawy sportowej C 145
Włóknina do murawy sportowej C 345
Włóknina do murawy sportowej P 145
Włóknina do murawy sportowej C 141
  

niskie zużycie ▪
zachowuje doskonałą strukturę również w  ▪
wysokich temperaturach
odpowiedni do stosowania przy podgrzewa- ▪
nej murawie

łatwy do nakładania ▪
klej dwuskładnikowy ▪

Cechy szczególne Inne właściwości:

Kleje do sztucznej trawy

Kleje do sztucznej trawy i nawierzchni sportowych

 STAUF IBOLA R 301  Klej IK-SPU do sztucznej trawy 

 Zużycie na m 

Czas pracy

 Odpowiednie wykładziny 
wierzchnie  

Możliwość obciążenia 

Odpowiednie materiały podkładowe 

 300 – 400 g/m 

 Dostępne wielkości 
opakowania 
 18 kg wiadro z tworzywa 
sztucznego  

 ok. 30-45 min w tempera-
turze 20°C 

 po ok. 24 h 

 Kolor 

 zielony 

Wykładziny w formie 
sztucznej murawy

Włóknina do murawy sportowej C145
Włóknina do murawy sportowej C345 
Włóknina do murawy sportowej P145
Włóknina do murawy sportowej C141

  

klejenie sztucznej trawy wewnątrz i na  ▪
zewnątrz
wysokiej jakości klej do wykonywania  ▪
połączeń klejowych w suchych warunkach 
otoczenia
nie podlega obowiązkowi oznaczania ▪
odpowiedni do stosowania przy podgrzewa- ▪
nej murawie

 odporny na starzenie ▪
odporny na wilgoć ▪
gotowy do użycia ▪
elastyczne połączenia klejowe ▪
nie jest mrozoodporny ▪
odporny na działanie wysokich i niskich temperatur  ▪

Cechy szczególne Inne właściwości
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 IBOLA Taśma do trawy 
sportowej C 145 

Taśma poliestrowa o szerokości 30 cm jako taśma spoinowa do klejenia 
sztucznej trawy

Odpowiednie wykładziny 
wierzchnie 

Dostępne wielkości opa-
kowania
Rolka 100 m

 Kolor 

 niebieski 

Wykładziny w formie 
sztucznej murawy

powłoka PE (25 g/m ▪ 2)
włóknina spełnia wymogi standardów FIFA  ▪
2006

 odporna na starzenie ▪
odporna na wysokie obciążenia ▪
mrozoodporna ▪
nienasiąkliwa ▪
wodoodporna ▪
odporna na ciepło i zimno  ▪

 IBOLA Taśma do trawy 
sportowej P 145 

 Taśma poliestrowa o szerokości 30 cm jako taśma spoinowa do klejenia 
sztucznej trawy 

 Odpowiednie wykładziny 
wierzchnie 

Dostępne wielkości opa-
kowania
Rolka 100 m

 Kolor 

 niebieski 

Wykładziny w formie 
sztucznej murawy

powłoka PE (25 g/m ▪ 2)
włóknina spełnia wymogi standardów FIFA  ▪
2006

 odporna na starzenie ▪
odporna na wysokie obciążenia ▪
mrozoodporna ▪
nienasiąkliwa ▪
wodoodporna ▪
odporna na ciepło i zimno  ▪

IBOLA Taśma do trawy 
sportowej C 140
  

 Taśma poliestrowa o szerokości 20 cm jako taśma spoinowa do klejenia 
sztucznej trawy 

 Odpowiednie wykładziny 
wierzchnie   

Dostępne wielkości opa-
kowania

Rolka 100 m

 Kolor 

biały

 Wykładziny w formie 
sztucznej murawy 

 powłoka PE (25 g/m ▪ 2)
włóknina spełnia wymogi standardów FIFA  ▪
2006 

 odporna na starzenie ▪
odporna na wysokie obciążenia ▪
mrozoodporna ▪
nienasiąkliwa ▪
nie zawiera wody ▪
odporna na ciepło i zimno  ▪

Cechy szczególne Inne właściwości

Cechy szczególne Inne właściwości

Cechy szczególne Inne właściwości

Włóknina do trawy sportowej

Kleje do sztucznej trawy i nawierzchni sportowych



18 Akcesoria

Kleje do sztucznej trawy i nawierzchni sportowych

 STAUF maszyna do nanoszenia kleju 

 Wymiary 

Odpowiednie wykładziny 
wierzchnie

Czyszczenie  Odpowiednie materiały podkładowe  

 980 x 420 x 
430 mm

Zakres zastosowania

Klejenie sztucznych trawników 
w pomieszczeniach zamkniętych 
i na zewnątrz

Sztuczne trawniki

 Kolor 

niebieski

STAUF intensywny środek 
czyszczący
STAUF specjalny środek 
czyszczący
ściereczki czyszczące 
STAUF

 Włóknina do murawy sportowej C 145
Włóknina do murawy sportowej C 345
Włóknina do murawy sportowej P 145
Włóknina do murawy sportowej C 141
 

regulowana indywidualna dawka kleju, równo- ▪
mierne nanoszenie
indywidualnie ustawiane uzębienie ▪
automatyczne podnoszenie, prowadzenie i  ▪
zamykanie trawnika
bezproblemowy ruch prosto na specjalnych  ▪
rolkach

obsługa przez jedną osobę ▪
uzębienie i zbiornik kleju z możliwością wyjęcia ▪
łatwa do czyszczenia ▪

Cechy szczególne Inne właściwości
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Czysta praca
▪ Rozprowadzanie kleju od jednej ściany do drugiej w prostych liniach
▪ Precyzyjne nakładanie kleju, dostosowane do szerokości elementów drewnianych 
▪ Regulacja ilości kleju
▪ Wymiana dyszy zamiast czyszczenia

Ergonomiczna obsługa
▪ Nakładanie kleju w postawie pionowej
▪ Wygoda: Podczas obsługi cała masa aparatu spoczywa na podłożu

Oszczędność w obsłudze
▪ Aplikacja liniowa: lepsza wydajność przy mniejszej ilości kleju
▪  Nie pozostawia pozostałości po kleju: doskonałe opróżnianie podłużnego worka
▪ Mała ilość odpadów z opakowań

Szybkość w obsłudze
▪ Regulowane tempo pracy
▪ Wymiana worka: Pit-Stop w ciągu 25 sekund
▪ Brak limitów czasowych: pokrywa powierzchnię do 160 m² bez konieczności 
 wymiany akumulatora, drugi akumulator w zestawie i szybka ładowarka

Łatwość w obsłudze
▪ Łatwy w obsłudze
▪  Kompaktowe wymiary – nadaje się również do małych pomieszczeń

Dostawa wymiennych dyszy 
Dysze do aparatu są zawsze dostarczane razem z klejem. 
Urządzenie jest również dostępne w wersji pneumatycznej. 

Łatwy do przechowywania przed i po zastosowaniu
Łatwy i odpowiednio zabezpieczony, w czasie transportu w drewnianym 
pudle. 

Aparat do rozprowadzania kleju

Czystość w obsłudze

Aparat do rozprowadzania kleju

 STAUF S-Press Elastyczny  jednoskładnikowy silanowy klej do parkietu wg DIN EN 
14293

 Zużycie na m² 

Czas pracy

 Gruntowanie 

Możliwość obciążenia 

 Masy szpachlowe 

1050 g/m2 – parkiet mozaikowy
1300 g/m2 – surowy parkiet 
przemysłowy
1150 g/m2 – parkiet wielowarst-
wowy

 Dostępne wielkości 
opakowania 
1.8 ltr torebka aluminiowa 30 min. przy 20 °C  po 48 godzinach 

 Kolor 

beżowy

STAUF VDP-130
STAUF VPU-155
STAUF VEP-190

STAUF SPP-95
IBOLA ES
IBOLA FZ
IBOLA RM
IBOLA PU
  

elastyczny klej do parkietów, redukujący  ▪
naprężenia
łatwe do usuwania pozostałości kleju ▪
niezawierający rozpuszczalników, nie wyma- ▪
ga znakowania, bezwodny
nadaje się do maszyn do nanoszenia różnych  ▪
producentów
maszyna do nanoszenia STAUF jest  ▪
dostępna w akcesoriach

 odporny na starzenie ▪
elastyczne odkształcanie ▪
mrozoodporny ▪
bardzo łatwy do nakładania ▪
szybka końcowa siła klejenia  ▪

Cechy szczególne Inne właściwości
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