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Klej do styropianu Tytan EOS 
Zupełnie nowa technologia klejenia styropianu przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków: klej do styropianu w puszce.
Jego zastosowanie jest 7x łatwiejsze i 5x szybsze, a siła klejenia 3x mocniejsza niż standardowej zaprawy sypkiej w worku.

Właściwości i zalety
Podwyższona wydajność kklleejjuu  ddoo ssttyy--
rrooppiiaannuu  TTyyttaann  EEOOSS  sprawia, że jedna pusz-
ka wystarcza na powierzchnię ok. 8 m2

przy temperaturze +20oC i szczelinie mię-
dzy ścianą a styropianem nie większej
niż 5 mm. 
Zastosowanie kleju znacznie przyśpiesza
wykonywanie prac ociepleniowych: już
po 2 godzinach płyty styropianowe można
szlifować i kołkować. 

Produkt posiada doskonałą przyczepność
do betonu, podłoży mineralnych, do
styropianu, a także do metali i drewna.
Charakteryzuje się wysokimi parametrami
termoizolacyjności.
Inne zastosowanie produktu: 
Klejenie kasetonów styropianowych, pa-
rapetów, uzupełnianie szczelin dylata-
cyjnych w izolacji termicznej, klejenie
i izolowanie paneli ściennych, blach 
falistych, dachówek, itp. Klej do
styropianu Tytan EOS wykazuje także
bardzo dobrą przyczepność do typowych
materiałów konstrukcyjnych, takich jak:
mury z cegły, pustaki, beton, tynki, a tak-
że drewno, metale, styropian, twarde
PCV i sztywne piany PUR oraz różnego
typu membrany bitumiczne stosowane
w izolacjach.

Klej do styropianu Tytan EOS to:
– łatwość i wygoda w nakładaniu;
– możliwość kołkowania już po

2 godzinach; 
– możliwość stosowania w zakresie 

temperatur od 0oC do +30oC;
– doskonała przyczepność do podłoży 

mineralnych i do styropianu;
– wysokie parametry termoizolacyjności;
– doskonały współczynnik dźwięko-

chłonności.

płyty należy przeszlifować papierem ścier-
nym i przymocować dodatkowo specjalny-
mi łącznikami mechanicznymi w ilości mini-
mum 4 szt./m2, a wzdłuż krawędzi budynku
minimum 8 szt./m2. 
Klej stosować w temperaturze od 0°C
do +30°C. 
Po użyciu narzędzia należy oczyścić 
końcówkę pistoletu Czyścikiem TYTAN.
Po pełnym utwardzeniu klej można usu-
nąć mechanicznie.

Sposób użycia 
Klej do styropianu Tytan EOS nakładamy
warkoczem o średnicy ok. 3 cm na płytę
styropianową po obwodzie z zachowa-
niem odstępu od jej krawędzi ok. 2 cm
i jednym pasem wzdłuż środka płyty. Bez-
pośrednio po nałożeniu kleju (do 4 mi-
nut), przykładamy płytę do ściany, doci-
skając ją niewielką siłą i wyrównujemy
używając długiej łaty. Korygować usta-
wienie płyty możemy do ok. 15 minut
od ich przyłożenia do ściany. 
W przypadku prowadzenia prac w nieko-
rzystnych warunkach, takich jak silny wiatr
lub opady deszczu, należy bezwzględnie
stosować siatkę rusztowaniową. Przy nad-
prożach należy płyty podeprzeć do momen-
tu, kiedy klej zwiąże, czyli ok. 20 minut.
Po stwardnieniu kleju (po ok. 2 godzinach),

Ważne informacje dla stosujących
klej do styropianu Tytan EOS:
– grubość warstwy klejowej:

od 1 do 15 mm;
– czas kożuszenia: 

przyłożenie płyty po nałożeniu kleju
do 4 minut; 

– czas otwarty pracy: 
korekta ułożenia płyty do 15 minut;

– czas pełnego utwardzenia:
2 godziny (po 2 godzinach można
przystąpić do kołkowania);

– temperatura podłoża i otoczenia:
0oC – +30oC;

– wydajność z jednej puszki ok. 8 m2

(przy temperaturze +20oC i szczeli-
nie między ścianą a styropianem nie
większej niż 5 mm);

– opakowanie: 750 ml – ok. 0,8 kg.


