
 

 

  
 

 

 
 

 

GROVER GR 70 

Монтажний клей каучуковий надміцний 

прозорий 

 

 Міцність на зсув 70кг/см
2
 

 Невидимий шов 

 Для внутрішніх та зовнішніх робіт 

 

 

 

  

Опис   

Властивості  На основі синтетичного каучуку. Утворює кришталево прозорий, невидимий клейовий шов. Має 
чудову адгезію до більшості будівельних матеріалів. Не агресивний до пластиків. 

 Забезпечує високу міцність клейового шва на зсув і розрив, а також швидку фіксацію склеюваних 
елементів. 

 Утворює довговічний і еластичний шов стійкий до легких динамічних навантажень. 
 Стійкий до впливу вологи, хімічних речовин, атмосферних факторів, УФ і старіння. 
 Має відкритий час для корегування 10-15 хв 
 Можна фарбувати після висихання. 

Призначення Швидкий і міцний монтаж важких конструкцій, у випадках, коли необхідний прозорий невидимий шов: 
 скло, оргскло 
 ПВХ, АБС, полікарбонат, поліетилен 
 поліпропілен, пінополіуретан 
 бетон, гіпс, цемент, цегла 
 штучний камінь, натуральний камінь, керамічна плитка, керамограніт 
 дерево, ДСП, МДФ, OSB, фанера 
 метали (чорні, кольорові)  
Для внутрішніх і зовнішніх робіт 
Для приміщень з підвищеною вологістю  
 
Обмеження: не використовувати для склеювання  пінополістиролу та дзеркал 
 



 

 

 

 

Основа Синтетичний каучук 

Колір Прозорий  

Розчинник Суміш низькокиплячих вуглеводнів 

Вміст твердих речовин 61% 

Щільність 0,89±0,03г/см³ 

Час повного затвердіння до 48 годин 

Механізм затвердіння Фізичне затвердіння 

Витрата 10-12 погонних метрів клею, якщо діаметр смуги 5-6 мм. 

Температура застосування від -5°С до +30 °С 

Термостійкість клейового шва від -20°С до +60°С 

Фасування Картридж 300 мл 

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Поверхні повинні бути міцними, сухими та чистими. Жирні поверхні обробіть очисником GROVER 
CLEANER або ацетоном. 

Підготовка картриджа Перед застосуванням герметик зберігайте при кімнатній температурі не менше ніж 12 годин. Вставте 
картридж у пістолет-аплікатор, відріжте гвинтову головку картриджа над різьбою. Накрутіть наконечник, 
верхівку наконечника зріжте під кутом 45° відповідно до ширини шва. 

Монтаж  Нанесіть клей на приклеювану поверхню зиґзаґом або невеликими частими точками і протягом 7-10 
хвилин встановіть елемент в проектне положення. Зафіксуйте механічно як мінімум на 24 години. 
Експрес монтаж негабаритних елементів: нанесіть клей на приклеювану поверхню зиґзаґом або 
невеликими частими точками, витримайте 3 хвилини. З'єднайте склеювані деталі  та відразу 
роз'єднайте на 2-3 хвилини. Повторно з'єднайте, за потреби додатково зафіксуйте до схоплювання 
клею.  
У разі неправильного розташування елементів коректуйте положення, не роз'єднуючи поверхні, а 
переміщуючи їх. З моменту нанесення клею до остаточної фіксації повинно пройти не більше 10 
хвилин. 

Швидкість схоплювання Максимальна міцність шва досягається після повного висихання. Повне висихання відбувається 
протягом 72 годин, в залежності від умов навколишнього середовища. Не піддавайте великому 
навантаженню склеювані елементи протягом цього часу. 

Очищення інструменту До затвердіння - уайт-спіритом. Після затвердіння - механічно. 

Склад Каучуки SBS, вуглеводневі смоли, органічні розчинники, мінеральні наповнювачі 

Інформація 

Термін зберігання 24 місяці 

Умови зберігання Зберігати в прохолодному, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла і полум'я за 
температури від + 5°С до +25°С. 

Запобіжні заходи Містить легкий бензин, збагачений воднем. Н218 Займиста тверда речовина. Н315 Викликає 
роздратування шкіри. Н361 імовірно негативно впливає на здатність до дітородіння або на 
ненароджену дитину. Н336 Може викликати сонливість або запаморочення. Н373 Може викликати 
пошкодження органів в результаті тривалого або багаторазового впливу. Н412 Шкідливо для водних 
організмів з довгостроковими наслідками. Р102 Зберігати в місці, не доступному для дітей. Р210 
Тримати подалі від джерел тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритих джерел вогню та інших джерел 
займання. Не палити. Р281 Використовувати засоби індивідуального захисту згідно з приписами. Р273 
Уникати викиду в навколишнє середовище. Р201 Перед використанням отримати спеціальні інструкції. 
Р308+Р313 У ВИПАДКУ впливу або підозри: звернутися за консультацією / допомогою до лікаря. 
Р403+Р233 Зберігати в добре провітрюваному місці. Тримати ємність повністю закритою. Р501 Вміст / 
ємність усувати відповідно до місцевих / регіональних / національних / міжнародних положень. 

Утилізація Залишки продукту та порожню упаковку утилізувати як побутові відходи. 

CLP 

 

Країна походження Польща 




