
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis produktu        Pro 540 jest jednoskładnikowym, nie zawierającym  
   rozpuszczalników, klejem montażowym. 
 
Zastosowanie:   Pro 540 jest uniwersalnym klejem wypełniającym, odpowiednim  
    do łączenia większości porowatych i nieporowatych powierzchni,  
    w tym materiałów z tworzyw sztucznych, drewna, betonu, cegły i  
    paneli gipsowych.  
   Mocowanie paneli drewnianych, listew przypodłogowych, taśm 

zaciskowych do dywanów, blatów, materiałów ceramicznych, 
polistyrenowych, poliuretanowych i PCV-u, szkła organicznego i 
wielu innych połączeń budowlanych. 

Właściwości   

• Bezrozpuszczalnikowy klej wykazuje podobne właściwości 
jak kleje zawierające rozpuszczalniki. 

• Natychmiastowa przyczepność 
• Szybkie utwardzanie się 
• Doskonała przyczepność do większości porowatych i 

nieporowatych podłoży 
• Po utwardzeniu tworzy mocne złącze 
• Dla złączy elastycznych należy stosować Pro 592 

 
 
Certyfikaty, 
Standardy krajowe:   Produkowany zgodnie z normą ISO 9001 
 
 
 
Charakterystyka Produktu 
 
Kolor    Biały 
 
Opakowanie   Kartusz 310ml – 12 szt. w kartonie 

 
Przechowywanie W temp. od + 5 °C do + 30°C w suchym miejscu, w oryginalnym, 

zamkniętym opakowaniu, przez okres 18 miesięcy od daty 
produkcji. 

    Chronić przed przemarznięciem. 
 
 
Dane Techniczne 
 
Skład chemiczny   Klej neoprenowy na bazie wody. 
 
Ciężar właściwy  1,51g/cm³. 
 
Czas utwardzania ok. 4 mm na dzień w temp. + 23°C i wilgotności względnej (RH)  

50 % dla odsłoniętego złącza.  
 

Karta Techniczna 
Produktu Pro 540 
Uaktualnienie:                  
Luty 2005 



Współczynnik 
akomodacji przemieszczeń:  7%.  
 
Konsystencja:    Pasta.  
 
Temperatura 
pracy:    od -30°C do +80°C.  
 
Przyczepność:    Dobra przyczepność do porowatych i nieporowatych podłoży. 
 

Skurcz po utwardzeniu ok. 12% 
 
Twardość Shore A    ok. 60 
 

Czas osiągnięcia 
pyłosuchości:   1 godzina 
 

Czas tworzenia skórki:  30 minut w temp. +23°C i 50% HR.  
 

Starzenie   Odporny na procesy starzeniowe. 
 
Możliwość malowania: Pro 540 daje się malować. 
   Większość farb i powłok przylega do utwardzonego Pro 540. 

Przed rozpoczęciem malowania należy odczekać ok. 1 godziny 
od nałożenia w normalnych warunkach (+23°C i 50% RH). 
Przed nałożeniem farby zalecane jest wykonanie testu 
zgodności. 
 

Przygotowanie   
specyfikacji:  Powyższe wartości nie mogą służyć do przygotowywania  

specyfikacji. Przed przystąpieniem do opracowywania 
specyfikacji dla tego produktu należy skontaktować się z 
przedstawicielem firmy Geocel. 

 
 
 
Sposób użycia 
 
Sposób nakładania 
Przygotowanie powierzchni Podłoże musi być suche, czyste, wolne od piasku, tłuszczu lub 

szronu. 
• Podłoża porowate (beton, tynk):  

- oczyścić szczotką i dokładnie usunąć kurz, biały nalot,  
  zanieczyszczenia, stare szczeliwa. 

• Podłoża nieporowate (metale, tworzywa sztuczne):  
- odtłuścić przy użyciu Geocel Surface Cleaner  
- pozostawić do całkowitego wyparowania  
  rozpuszczalnika.  

 
Gruntowanie  W przypadku stosowania na większości podłoży budowlanych nie  

wymaga gruntowania. 
 
Warunki nakładania   Temperatura nakładania: od + 5 °C do + 45°C.  

Wilgotność względna: należy unikać ryzyka kondensacji wody na 
podłożu 

 
Czyszczenie   Usunąć nadmiar nieutwardzonego uszczelniacza oraz oczyścić  

narzędzia stosując chusteczki Geocel Universal Wipes,  
Po utwardzeniu klej można usunąć mechanicznie 

 
 
 
 
 
 



Ograniczenia  Nie stosować, jeśli temperatura podłoża lub powietrza wynosi  
poniżej + 5 °C lub powyżej + 45°C.  
Nie stosować na zamarznięte podłoża. 
Pro 540 nie jest przeznaczony do uszczelniania mokrych 
podłoży, lub całkowicie zanurzonych w wodzie. 

 
Zdrowie i bezpieczeństwo: Unikać kontaktu ze skórą i oczami.  

Chronić przed dziećmi  
 

Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, w tym rękawice i 
okulary. 

 
 

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa stosowania są dostępne w 
witrynie internetowej: www.geocel.co.uk 
 
 

Informacja o ograniczonej gwarancji – Prosimy o dokładne przeczytanie  
 
Powyższe informacje przedstawiono w dobrej wierze i uważa się je za dokładne. Jednakże, 
ponieważ warunki i sposoby użycia naszych produktów pozostają poza naszą kontrolą, 
informacje te nie powinny być stosowane zamiast prób u odbiorcy, potwierdzających, że produkty 
Geocel są bezpieczne, efektywne i w pełni nadają się do danego zastosowania. Zalecenia 
odnośnie użycia nie powinny być traktowane jako pobudka do naruszenia jakiegokolwiek patentu. 
 
Jedyna gwarancja Geocel stwierdza, że produkt w momencie dostawy posiada właściwości 
podane w specyfikacji sprzedaży. 
 
Gwarancja taka ograniczona jest do zamiany lub zwrotu wartości zakupionego produktu w 
przypadku, jeśli będzie on inny niż gwarantowany. 
 
Geocel nie udziela jakiejkolwiek jawnej lub dorozumianej gwarancji przydatności produktu do 
konkretnego zastosowania lub przydatności do sprzedaży. 
 
Geocel zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub będące wynikiem 
zastosowania produktu. 

 
 
 
 
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii  Dystrybucja w Polsce 
 
Przez:      Przez:  
Geocel Ltd     Proventuss Polska Sp. z o.o. 
Western Wood Way    ul. Gizów 6 
Langage Science Park    01-249 Warszawa 
Plympton, Plymouth    Polska 
Devon, PL7 5BG 
United Kingdom. 
 
Tel: + 44 1752 202060    Tel: +48 22 314 44 32 
      e-mail: office.polska@proventuss.com 
 
www.geocel.co.uk     www.proventuss.com 
 
 

    
 
 


