
СКЛЕЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ БЛОКІВ  
Клей-піну можна використовувати при викладанні внутрішніх несучих 
стін. Перший ряд блоків потрібно вирівняти, використовуючи розчин. 
Основу слід зволожити, оскільки піна застигає під дією вологи. 
Зволожена поверхня забезпечує найкращі результати. Відразу після 
утворення шару клею притисніть кам'яні поверхні один до одного. 
Клей-піну слід наносити як на вертикальні, так і на горизонтальні 
поверхні.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 
АПЛІКАТОРА EASYGUN 

ЗАСТОСУВАННЯ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ПІСТОЛЕТА 
ДЛЯ ПІНИ
Струсіть балон 20 разів. 
Тримайте балон у вертикальному 
положенні, зніміть з адаптера 
пробку та прикрутіть балон 
до пістолета, однією рукою 
утримуючи ручку пістолета, 
а іншою рукою прикручуйте 
балон. Не можна прикручувати 
балон до пістолета клапаном 
вниз або шляхом накручування 
пістолета на балон. При 
використанні поверніть адаптер 
балона вниз і натискайте 
на спусковий гачок пістолета.

Клей-піну можна використовувати 
разом з аплікатором EasyGun, що 
входить в комплект. Енергійно 
струсіть балон не менше 20 разів. 
Тримайте балон у вертикальному 
положенні та зніміть з адаптера 
пробку. Прикріпіть аплікатор 
EasyGun до вентиля балона, 
злегка натискаючи, поки він не 
зафіксується. При використанні 
поверніть адаптер балона вниз 
і натискайте пальцями 
на спусковий гачок аплікатора 
EasyGun.
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Сучасні будівельні піни

Клеї SpeedFix 
ШВИДКЕ 
ЗЧЕПЛЕННЯ, 
МІЦНЕ З’ЄДНАННЯ

Клей-піна має чудові властивості 
склеювання та теплоізоляції, 
низький тиск при розширенні 
та незначне подальше розширення. 
Швидке зчеплення з більшістю 
будівельних матеріалів, 
наприклад: полістирол, гіпсова 
плита, дерево, бетон, камінь, 
метал і ПВХ. 
Температура застосування: 
-5 ... + 30 °C.
Аерозольний балон 1000 мл, 
наповнення 750 мл

ПРОФЕСІЙНІ БУДІВЕЛЬНІ КЛЕЇ ПРОФЕСІЙНІ БУДІВЕЛЬНІ КЛЕЇ 

Клеї SpeedFix 
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КРІПЛЕННЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ПАНЕЛЕЙ І ПАНЕЛЕЙ ІНТЕР'ЄРУ 
Нанесіть клейову піну рівномірним струменем на краї панелі й одну 
смугу по центру панелі паралельно найдовшої сторони так, 
щоб відстань між смужками клею залишалося приблизно 25 см. 
Після цього зачекайте 2-3 хвилини, а потім притисніть панель до стіни. 
Рівень поверхні прикріплених панелей можна відкоригувати протягом 
перших 5 хвилин. Клей-піна має достатню міцність для кріплення 
ізоляційних панелей, проте, завжди рекомендується використовувати 
шурупи, дюбелі та інше кріпильне приладдя.

КРІПЛЕННЯ ПІДВІКОНЬ 
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Офіційне представництво в Україні:
ТОВ «Крімелте Україна»
03170 м. Київ, вул. Велика Кільцева 4, оф. 332
Тел.: +38 044 593 96 27, 
+38 050 593 0 593

ukraine@penosil.com
www.penosil.ua

@penosil.ukraine
Penosil Official
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РОЗЧИНУ

Протестоване згідно 
EOTA TR046

Метод тестування 
клей-піни ETICS (ETAG 004)

МЕТРІВ

45

• Застосування цілий рік. 

• У багатьох випадках заміщає традиційне 
     кріплення сумішшю або шурупами.

• Більш просте, швидке, тихе, чисте 
і вигідне рішення.

• Кріплення ізоляційних панелей до фасадів 
і фундаментів.

• Кріплення панелей внутрішньої обробки.

• Кріплення підвіконь. 

• Склеювання будівельних блоків 
в несучих стінах.  

• Зменшення впливу термічних мостів. 

Універсальна клей-піна 
для різних будівельних 
робіт всередині й зовні.

ПРОФЕСІЙНІ БУДІВЕЛЬНІ КЛЕЇ ПРОФЕСІЙНІ БУДІВЕЛЬНІ КЛЕЇ 

 
Перед установкою підвіконня переконайтеся, що поверхня основи 
вирівняна. Для підтримки підвіконня використовуйте розпірки, 
оскільки піну можна використовувати тільки як клей. Нанесіть 
клей-піну на поверхню основи в 3-4 см від краю. Для фіксації 
підвіконня слід використовувати вантажі, поки піна не затвердіє.


