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NUMER

Właściwości

SCHÖNOX® N 640
Klej kontaktowy z zawartością rozpuszczalników.
Do wyklejania wykładzin z PVC i gumowych, płyt korkowych i linoleum, wykładzin tekstylnych, listew cokoło-
wych, profili i wielu innych materiałów stosowanych w procesach kontaktowych.

• do wnętrz
• nadaje się do sklejania kontaktowego
• z zawartością rozpuszczalników
• bardzo wydajny
• gotowy do użytku
• nadaje się pod krzesła na rolkach wg normy
 DIN 68 131
• toleruje kontakt ze środkami piorącymi wg 
 RAL 991 A2
• nadaje się na ogrzewanie podłogowe
• sklejone wykładziny można natychmiast poddawać 
 obciążeniom
• krótki czas odpowietrzania
• łatwy w aplikacji
• także na podłoża niechłonne
• wysoki stopień uzyskiwania siły sklejenia

Do sklejania w procesie kontaktowym:
• okładzin ściennych i podłogowych z PVC,
• okładzin ściennych i podłogowych z CV,
• izolacji dźwiękowej SCHÖNOX TS,
• tekstylnych okładzin ściennych i podłogowych z:
 - tylnymi warstwami z piany w formie piany gładkiej 
   lub wytłaczanej,
 - tylnymi warstwami z pianki lateksowej, z pasków 
   lateksowych lub z poliuretanu,
 - syntetycznymi warstwami tylnymi podwójnymi lub  
   warstwami tylnymi jutowymi,
 - warstwami tylnymi z włókniny,
• wykładzin tkanych,
• okładzin z kauczuku sztucznego i naturalnego,
 o powierzchniach tylnych gładkich i szlifowanych 
 lub podłoży elastycznych,
• okładzin ściennych odbojowych,
• listew cokołowych, profili i brzegów schodowych 
 z PVC,
• płyt z korka i linoleum,
• drewna, sklejki, metali i skóry,
Na odpowiednie podłoża we wnętrzach, szczególnie 
w obszarze schodów i ścian. Na warstwę 
SCHÖNOX DS stosuje się warstwy sklejające 
kontaktowe SCHÖNOX CONTACT. Okładziny 
z korka naturalnego wykleja się najlepiej z użyciem 
SCHÖNOX CONTACT.

• Odpowiednia wytrzymałość, nośność, długotrwale 

 suche.
• Wolne od kurzu, oleju, tłuszczu i luźnych części.
• Obowiązują wymogi normy DIN 18 365.
• Silnie chłonne i porowate podkłady należy  
 zagruntować przed szpachlowaniem odpowiednim 
 gruntem SCHÖNOX (patrz systematyka zastosowań 
 B.3.5).
• Informacje dotyczące wymagań względem podłoża, 
 specyficznych dla danej wykładziny znajdują się 
 w technicznych informacjach o produkcie, 
 wydanych przez producenta wykładziny. 

• Baza:   roztwór polichloroprenu 
    z dodatkami   
    wzmacniającymi sklejanie
• Kolor:   jasno beżowy
• Ciężar właściwy: 0,87 kg/l (gęstość)
• Temp. składowania: nie niższa niż +50C
    Przy magazynowaniu   
    w temperaturze niższej niż 0ºC 
    SCHÖNOX N 640 gęstnieje.
• Odporność na temp.” przy ogrzewaniu
    podłogowym do +50ºC
• Temperatura obróbki: nie mniej niż +10ºC
• Zużycie materiału: z obu stron wałkiem/pędzlem  
    /paca zębata TKB A1 - A4 lub  
    gładką szpachlą
    100 – 350 g/m2

• Czas odpowietrzania: ok. 15 min. przy 20ºC
• Czas wyklejania: ok. 50 min. przy 20ºC
• Twardość końcowa: natychmiast
Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi i uza-
leżnionymi od warunków klimatycznych. Zużycie ma-
teriału zależy od równości podłoża i doboru uzębienia 
szpachli.

• SCHÖNOX N 640 jest klejem kontaktowym 
 z zawartością rozpuszczalników; przed użyciem 
 należy go wymieszać.
• Okładziny sklejane z użyciem SCHÖNOX N 640 
 muszą być klimatyzowane i rozprężone.
• Klej nanieść z użyciem pędzla, wałka, szpachli 
 gładkiej lub drobno-zębatej równomiernie na obu 
 powierzchniach sklejania.
• Właściwą ilość nanoszoną dobiera się w zależności 
 od tylnej strony okładziny. Należy zwracać uwagę na 
 dostateczne zwilżenie.
• Po czasie wietrzenia suche powierzchnie kleju 

Zakres stosowania

Wymagania względem podłoża

Dane techniczne

Zalecenia dotyczące obróbki
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Przestrzegać należy odnośnych zaleceń, wytycznych oraz przepisów i arkuszy bezpieczeństwa DIN. Obowiązują uznane reguły sztuki i techniki budowlanej. 
Przyjmujemy gwarancję z tytułu niezmiennej jakości naszych wyrobów. Nasze zalecenia dotyczące stosowania oparte są na próbach i doświadczeniach 
praktycznych; mogą one jednak stanowić tylko ogólne wskazówki bez gwarancji uzyskiwanych wyników, gdyż nie mamy wpływu na warunki na placach 
budowy, na wykonawstwo robót i przyrządzanie. Z wydaniem niniejszego arkusza wyrobu traci ważność odnośny arkusz poprzedni.
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Grupy Akzo Nobel
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Gwarantowana jakość wyrobów SCHÖNOX
wg norm DIN ISO 9001 wydanych przez DQS

 należy ścisnąć ze sobą.
• Klej można nanosić już 24 godziny przed ułożeniem 
 na tylną stronę okładziny. Podłoże pokrywa się 
 krótko przed wykładaniem.
• Po ułożeniu wykładziny (bez pozostawiania 
 pęcherzy) wykładzinę należy dokładnie przycisnąć 
 wzgl. przewalcować.
• Przyczepność zależy od ciśnienia nacisku.
• Szwy można frezować, spawać i / lub fugować 
 najwcześniej po 24 godzinach.

• Wiadra blaszane po 6,0 kg.
• Puszki blaszane po 0,65 kg.

• SCHÖNOX N 640 składować w miejscu chłodnym 
 i suchym.
• Termin trwałości: 6 miesięcy.
• Napoczęte opakowania niezwłocznie zamykać.

• Opakowania całkowicie opróżnić i poddać utylizacji 
 zgodnie z przepisami.

• S1 - kleje o wysokiej zawartości rozpuszczalników,  
 bez środków arotmatycznych i metanolu.

• Rozporządzenie o mat. niebezpiecznych.:
 F łatwo zapalne
 N niebezpieczne dla środowiska
 Xi drażniące

• R11 łatwo zapalne.
• R36/38 drażni oczy i skórę.
• R51/53 trujący dla organizmów wodnych; 
  obecność w zbiornikach wodnych przez  
  dłuższy może działać szkodliwie.
• R67 opary mogą powodować senność 
  i oszołomienie.

• S2 chronić przed dziećmi.
• S16 utrzymywać z dala od źródeł zapalnych.
• S29 nie może przedostać się do kanalizacji.
• S33 powziąć środki przeciwko wyładowaniom 
  elektrostatycznym.
• S37/39 używać rękawic i okularów ochronnych 
  lub ochrony twarzy, odpowiednich przy  
  pracy.
• S51 stosować tylko w dobrze wentylowanych 
  obszarach.
• S 61 unikać uwolnienia się do środowiska. 
 
Zapoznać się ze szczególnymi instrukcjami / z kartą  
danych bezpieczeństwa.

Opakowania

Składowanie

Usuwanie odpadów

Kategoria zagrożenia

Wskazówki dotyczące zagrożeń

Rady dotyczące bezpieczeństwa

• Produkt przeznaczony jest dla profesjonalistów. 
 W przypadku nieprawidłowej obróbki istnieje  
 ryzyko eksplozji i zagrożenie życia. Produkt jest  
 łatwo zapalny, a mieszanka powietrza i gazu  
 grozi wybuchem. Odpowiednio do instrukcji  
 bezpieczeństwa możliwa jest zatem obróbka tylko  
 w dobrze wentylowanych obszarach. W przypadku  
 pracy na dużych powierzchniach oraz w razie  
 możliwości kontaktu z miejscem pracy przez osoby  
 trzecie, w odpowiedniej odległości należy rozstawić  
 tablice ostrzegawcze „Uwaga, zagrożenie  
 wybuchem / ogniem! Surowo zabrania się  
 wchodzenia z ogniem  oraz palenia tytoniu  
 i stosowania źródeł ognia”.
• Dłuższe wdychanie może prowadzić do kłopotów  
 zdrowotnych. Uwzględniać instrukcję karty danych 
 bezpieczeństwa.
• Narzędzia i plamy kleju natychmiast czyścić 
 rozcieńczalnikiem SCHÖNOX VU.
• Należy przestrzegać instrukcji wykładania, 
 wydanych przez producenta okładziny. 
 W przypadkach wątpliwych radzimy 
 przeprowadzenie sklejenia próbnego.
• Uwzględniać należy treść instrukcji Federalnego 
 zrzeszenia ds. jastrychów i okładzin z lutego
 2002 r. dot. „Oceny i przygotowania podłoży”, 
 „Układania elastycznych i tekstylnych okładzin 
 podłogowych, elementów warstwowych (laminatu), 
 parkietu i płytek drewnianych” oraz „Konstrukcji 
 podłogowych ogrzewanych i nie ogrzewanych”.
• Przed zastosowaniem SCHÖNOX N 640 należy 
 sprawdzić, czy alternatywnie można zastosować 
 bezrozpuszczalnikowy klej dyspersyjny SCHÖNOX. 
 Przestrzegać reguł technicznych dla materiałów 
 niebezpiecznych TRGS 610.
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