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UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artyku³u     Nazwa               Opakowanie                       Rodzaj

TTP90                 TTP90                 50ml/75g                  Kleje, uszczelniacze

TTP90

TTP90 50ml/75g

SILNY KLEJ STRUKTURALNYSILNY KLEJ STRUKTURALNY

Doskona³a przyczepnoœæ

Strukturalne spajanie, uszczelnianie, wype³nianie i
naprawa przy u¿yciu jednego produktu.

Odporny na wysokie temperatury.

Klei tworzywa sztuczne, metale, drewno, beton i
wiele innych materia³ów.

Nie zawiera lotnych zwi¹zków organicznych, chloru
oraz jest bezzapachowy.

Wstêpne sklejenie uzyskujemy ju¿ po 5 minutach.
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TTP 90 to dwusk³adnikowy silny klej strukturalny, który jest odporny na 
wysokie temperatury, wodê, paliwa, a tak¿e na wiêkszoœæ 
rozpuszczalników oraz chemikaliów. 
Klej ten zosta³ testowany przy u¿yciu rygorystycznych specyfikacji 
wymaganych przez  najwa¿niejsze fabryki samochodów oraz 
producentów samochodów ciê¿arowych. 
15-to minutowy czas wi¹zania jest ogromn¹ zalet¹ tego kleju. G³ównie 
dla tego, ¿e dzia³amy nim na ma³ych elementach i w krótkim czasie s¹ 
gotowe do monta¿u. Wstêpne sklejenie, przy u¿yciu tego kleju 
uzyskujemy ju¿ po 5 minutach.
Poza bran¿¹ samochodow¹ TTP 90 mo¿na stosowaæ w przemyœle 
elektrycznym i elektronice, optyce i przemyœle szklarskim do klejenia 
szk³a, w budownictwie, przemyœle meblowym, chemicznym, 
maszynowym itp.
TTP 90 posiada du¿¹ odpornoœæ na bodŸce mechaniczne i du¿¹ si³ê 
adhezji do pod³o¿a.
TTP 90 mo¿e ³¹czyæ ze sob¹ tworzywa sztuczne oraz dowolne 
kombinacje z u¿yciem metali, szk³a, ceramiki, drewna itp.

Barwa: czarna
Proporcja mieszania: 1/1
Czas przygotowania w temp. 23°C: 1,5 min.
Czas wstêpnego wi¹zania w temp. 23°C: 5 min.
Gotowoœæ do obróbki mechanicznej w temp. 23°C: 10 min.
Czas pe³nego wi¹zania w temp. 23°C: 15 min.
Twardoœæ (Shore D), ASTM D2240: 69
Temperatura pracy (aplikacji): 20 - 25°C
Wytrzyma³oœæ na temperaturê: 150°C
Absorpcja wody: <1,5%
Kurczliwoœæ: <1,0%
Optymalna gruboœæ spoiny: 0,5mm do 1,5mm
Maksymalna gruboœæ spoiny: ok. 5mm
Odpornoœæ chemiczna: bardzo dobra na paliwa,
oleje, smary, rozcieñczone alkalia i kwasy.
Odpornoœæ na promieniowanie UV: ca³kowita
Mo¿liwooœæ malowania powierzchni: dowolne farby
i lakiery.

Klejenie PP i PE z ABS, PVC, HPL, metalami, drewnem, szk³em, 
kamieniem, poliestrem, twardymi lub elastycznymi tworzywami
sztucznymi z wype³niaczami z w³ókna syntetycznego lub bez.
Klejenie, uszczelnianie i wype³nianie ubytków w tworzywach sztucznych.
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