
 
 
 
 

MAXIMUS -  PN 
Jednoskładnikowy, ekspandujący, poliuretan naprawczy 

 
 
1. Zastosowanie: Do mocowania i reparacji elementów drewnianych niedokładnie przyklejonych do 

podłoża. Klej może być stosowany zarówno przed jak i po szlifowaniu parkietu, a przy 
zachowaniu szczególnych środków ostrożności, także na podłodze już polakierowanej. 

 
2. Dane techniczne: Konsystencja   gęsty płyn koloru brązowego 

Temperatura pracy  + 50C – 400C  
Czas wiązania   około 24 godz. 

 
3. Sposób użycia: W drewnianym elemencie, który chcemy przykleić wywiercić otwór, aż do podłoża przy 

pomocy 3 mm wiertła. Używając strzykawki wpuścić 2-3 krople wody. Po 1-2 minutach 
ten sam otwór napełnić 0,5-1 ml Maximus PN, przy pomocy strzykawki bez igły, której 
wylot dokładnie pasuje do wywierconego otworu. 
Zalecamy wstrzykiwanie nie za dużej ilości Maximusa PN, ponieważ w czasie wiązania, 
ilość masy wielokrotnie zwiększa się wypełniając puste przestrzenie. 
Po całkowitym związaniu (ok.24 godz.) element jest trwale przymocowany do podłoża. 
Przy podłogach polakierowanych  zalecamy naklejenie mocnej przezroczystej taśmy na 
lakier by uchronić go przed ewentualnym zabrudzeniem poliuretanem. Naprawę 
przeprowadzać wg podanej powyżej metody. 
Świeży poliuretan można usunąć przy pomocy rozpuszczalnika Maximus S-PU. 
Po stwardnieniu klej można usunąć z powierzchni tylko mechanicznie 

 
4. Przechowywanie: 6 miesięcy w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach 
 
5. Opakowanie:  plastikowa butelka  0,5  kg 
 
6. Ważne wskazówki: Podane informacje odnoszą się do ok. 20C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. 

Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy. 
Klej i parkiet przed klejeniem powinny mieć temperaturę pomieszczenia. 
Stosować się do instrukcji układania producenta parkietu jak również do obecnie 
obowiązujących przepisów. 

 
7. Bezpieczeństwo pracy: Maximus PN mocno przywiera do skóry. Chronić skórę i oczy. Przy kontakcie kleju ze 

skórą lub oczami należy je natychmiast umyć wodą z dużą ilością mydła i dokładnie 
spłukać wodą. 
Maximus PN nie jest łatwopalny, należy jednak unikać kontaktu z gorącą powierzchnią i 
ogniem. Używając klej pomieszczenia należy dobrze wietrzyć. 
Chronić przed dziećmi. 
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Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z 
nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną. 
 
 
 


