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Neostick

KARTA TECHNICZNA

OPIS WYROBU:
Neostick jest to nowoczesny klej poliuretanowy przeznaczony do montażu i mocowania płyt izolacyjnych 
na fasadach, fundamentach oraz dachach. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i właściwościami 
uszczelniającymi. Jest to klej nierozprężny, można nim kleić płyty styropianowe do płyt styropianowych.
Rekomendowany jest do stosowania do powierzchni mineralnych, płyt styropianowych i podobnego typu.
Jest bardzo ekonomiczny, oszczędza czas i pieniądze.

ZASTOSOWANIE WYROBU:
Klej poliuretanowy Neostick jest przeznaczony do mocowania płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) do 
ścian różnych rozwiązaniach materiałowych (np. z betonu zwykłego, betonu komórkowego, ceramicznych, 
silikatowych lub kamiennych), przy ocieplaniu budynków w technologii ,,Bezspoinowego Systemu Ociepleń” 
(BSO), obecnie określanego jako Złożone Systemy Izolacji Cieplnej Ścian Zewnętrznych Budynków (ETlCS), 
w systemach, w których płyty termoizolacyjne są jednocześnie mocowane mechanicznie.
Klej może być używany również do klejenia laminowanych płyt styropianowych z jednostronną okładziną 
z papy, do istniejącego pokrycia z papy, blachy lub betonu, przy termomodernizacji dachów; mocowania 
płyt EPS lub XPS przy ocieplaniu fundamentów; wypełniania szczelin pomiędzy zamontowanymi płytami 
styropianowymi; uszczelniania złączy przy parapetach, okapnikach, płytkach parapetowych, płytach balko-
nowych.
Szczególnie zalecany jest do mocowania płyt styropianowych Nepgraphite Fasada, wodoodpornych płyt 
izolacyjnych Neoaqua, termoizolacyjnych płyt warstwowych Neolamin NRO oraz paroprzepuszczalnych 
płyt fasadowych Neodyfuzja.parapetowych, płytach balkonowych.
Szczególnie zalecany jest do mocowania płyt styropianowych Nepgraphite Fasada, wodoodpornych płyt 
izolacyjnych Neoaqua, termoizolacyjnych płyt warstwowych Neolamin NRO oraz paroprzepuszczalnych 
płyt fasadowych Neodyfuzja.

SPOSÓB UŻYCIA:
Klej przeznaczony jest do aplikacji przy użyciu dyszy z wężykiem lub aplikatora pistoletowego, w temperatu-
rze od - 5 do + 30 OC, na podłoże starannie oczyszczone (m.in. z resztek istniejących tynków, powłok, pokryć 
itp. oraz ewentualnych środków antyadhezyjnych).

INSTRUKCJA STOSOWANIA:
Upewnij się, że puszka jest ciepła (+20°C).
Przeczyść powierzchnię z kurzu, kawałków tynku itp.
Załóż pistolet do pianki na puszkę i dobrze wstrząśnij.
Nałóż piankę na płytę izolacyjną w jednej linii wzdłuż obwodu płyty (3–4 cm od krawędzi) oraz jedną linię 
kleju w środku płyty, równolegle do dłuższej krawędzi (odległość pomiędzy liniami kleju ~ 25 cm).
Po nałożeniu pianki na płytę, zaczekaj 2 min i przyciśnij ją do ściany. Możliwa jest korekta położenia płyty 
względem podłoża (ruch w płaszczyźnie spoiny) w czasie do 5 min. od jej przyklejenia w przypadku spoin 
grubych i bardzo grubych oraz do 3 min. - w przypadku spoin cienkich.



PARAMETRY TECHNICZNE WYROBU:

Poz. Określenie właściwości Wymagania

Właściwości wyrobu w postaci piany swobodnie spienionej

1 Gęstość [kg/m3] 20 ± 10%

2

Stabilność wymiarów, %, po 24 h, w temp.400C i wilg. wzgl. 95 %, kierunku:
- długości
- szerokości
- grubości

± 2
± 2
± 2

3 Wytrzymałość na ścinanie [kPa] ≥ 50

Właściwości połączeń klejowych

4
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe, [kPa], połączenia klejowego 
w układzie styropian-beton, wykonanego i sezonowanego 24 h w warunkach 
laboratoryjnych, w przypadku spoin:

- cienkich (3 mm) ≥ 100
- grubych (8 mm) ≥ 65
- bardzo grubych (15 mm) ≥40

5
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe, [kPa], połączenia klejowego 
w układzie styropian-beton, wykonanego i sezonowanego 24 h w temp.
-5°C , w przypadku spoin:

- cienkich (3 mm) ≥ 100
- grubych (8 mm) ≥ 65
- bardzo grubych (15 mm) ≥35

6
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe, [kPa], połączenia klejowego 
w układzie styropian-beton, wykonanego po deklarowanym czasie otwartym, 
w przypadku spoin:

- cienkich (3 mm) ≥ 100
- grubych (8 mm) ≥ 65

7
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe, [kPa], połączenia klejowego 
w układzie styropian-beton, wykonanego po deklarowanym czasie korekty, 
w przypadku spoin:

- cienkich (3 mm) ≥ 100
- grubych (8 mm) ≥ 65

8
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe, [kPa], połączenia klejowego 
w układzie styropian-beton, wykonanego i sezonowanego 2 h w warunkach 
laboratoryjnych, w przypadku spoin:

- cienkich (3 mm) ≥ 100
- grubych (8 mm) ≥ 65

9

Przyczepność kleju do styropianu [kPa], po:

a) 24 h w temp. 23°C i wilg. 50 %:
- spoiny cienkie (3 mm) ≥ 100
- spoiny grube (8 mm) ≥ 60

b) 24 h w temp. 23°C i wilg. 50 %, 48 h w wodzie, 
2 h w temp. 23°C i wilg. 50 %:

- spoiny cienkie (3 mm) ≥ 100
- spoiny grube (8 mm) ≥ 60

c) 24 h w temp. 23°C i wilg. 50 %, 48 h w wodzie, 
168 h w temp. 23°C i wilg. 50 %:

- spoiny cienkie (3 mm) ≥ 100
- spoiny grube (8 mm) ≥ 60

10

Przyczepność kleju do betonu [kPa], po cyklach:

a) 24 h w temp. 23°C i wilg. 50 %:
- spoiny cienkie (3 mm) ≥ 100
- spoiny grube (8 mm) ≥ 60

b) 24 h w temp. 23°C i wilg. 50 %, 48 h w wodzie,  
2 h w temp. 23°C i wilg. 50 %:

- spoiny cienkie (3 mm) ≥ 100
- spoiny grube (8 mm) ≥ 60

c) 24 h w temp. 23°C i wilg. 50 %, 48 h w wodzie,  
168 h w temp. 23°C i wilg. 50 %:

- spoiny cienkie (3 mm) ≥ 100
- spoiny grube (8 mm) ≥ 60

11
Przyczepność kleju do blachy, [kPa], po:
24 h w temp. 23°C i wilg. 50 %

- spoiny cienkie (3 mm) ≥ 100
- spoiny grube (8 mm) ≥ 60

12
Przyczepność kleju do papy z posypką, [kPa], po:
24 h w temp. 23°C i wilg. 50 %

- spoiny cienkie (3 mm) ≥ 100
- spoiny grube (8 mm) ≥ 60



DANE TECHNICZNE:
 Temperatura otoczenia pracy: od -5°C do +30°C,
 Temperatura robocza puszki: od +5°C do +25°C,
 Najlepsze wyniki klejenia przy +20°C,
 Czas otwarty (od nałożenia kleju do przymocowania płyt do podłoża): ok. 10 min
 Deklarowany czas wiązania: 2 h
 Wydajność: w zależności od rodzaju podłoża 10 – 15 m2 / opakowanie1000 × 500 mm i grubościach 
podanych w tabeli

UWAGI:
 Nie przechowywać puszki pod ciśnieniem w temperaturze powyżej +50°C, w pobliżu źródeł ciepła i nie 
pozwalać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

 Przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze od +5°C do +30°C.
 Utwardzona pianka powinna być chroniona przed promieniami UV.
 Prac nie należy prowadzić przy dużym nasłonecznieniu, silnym wietrze lub deszczu.
 Podczas prac należy ściśle przestrzegać warunków stosowania, oraz warunków określonych w projek-
cie technicznym ocieplenia lub termorenowacji opracowanym dla określonego obiektu.

PAKOWANIE:
Wyroby pakowane po 12 szt. / karton, paletyzowane w ilości 70 kartonów na palecie.

DOKUMENTY POWIĄZANE:
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8625/2011
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