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Zimo-Klej 
Płyn mrozoodporny do kleju 

 
 

Właściwości: 

ZIMO-KLEJ jest przeciwmrozowym płynem 
stworzonym do ochrony gotowych zapraw 
klejowych gdzie spoiwem jest cement. Preparat 
oddziałuje na zaprawy klejowe poprzez: redukcję 
ilości wody zarobowej, przyśpieszenie czas wiązania 
oraz zwiększenie wczesnej wytrzymałości. Preparat 
wykazuje bardzo dobre właściwości ochronne w 
temperaturze do -8˚C. ZIMO-KLEJ jest cieczą 
rozpuszczalną w wodzie, nie powodującą korozji 
elementów metalowych (bezchlorkowa), o  gęstości 
ok.  1250 g/cm³. 

Przeznaczenie: 

ZIMO-KLEJ umożliwia na wykonywania prac 
elewacyjnych, wylewek samopoziomujących, 
klejenia glazury i terakoty itd. w warunkach 
zimowych. 

Sposób użycia: 

Dodawać w ilości 2% w stosunku do masy zaprawy 
klejowej (0,5 L na 25 kg zaprawy klejowej)
Maksymalne dozowanie wynosi 2,5% do całkowitej 
masy zaprawy klejowej. ZIMO-KLEJ dodajemy 
bezpośrednio do wody zarobowej, a następnie 
wlewamy całość do zaprawy klejowej. Uzyskaną 
masę należy dobrze wymieszać. Przy niskich 
temperaturach otoczenia, należy p
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ogólnych zasad i wytycznych przy wykonywaniu 
robót budowlanych zimą. 

Uwaga: Podane informacje dotyczą badań 
laboratoryjnych i nie zwalniają użytkowników z 
obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób 
technologicznych, przed zastosowaniem preparatu. 
Należy pamiętać o maksymalnym zmniejszeniu ilości 
wody zarobowej oraz aby wsz
dodatnią temperaturę. Optymalnie jest rozpocząć 
prace w dodatniej temperaturze, aby po kilku 
godzinach od ich zakończenia temperatura nie była 
niższa niż -8˚C. Zaleca si
ciepła w mieszance poprzez stosowanie osł
materiałów izolacyjnych (maty słomiane, wełna 
mineralna). 

Przechowywanie: 

ZIMO-KLEJ należy przechowywać w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach. Chronić przed mrozem i 
bezpośrednim nasłonecznieniem. Trwałość 12 
miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
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Informacje logistyczne: 

opakowanie 
rodzaj 

opakowania 
opakowanie 

zbiorcze paleta 

1 l butelka 15 szt. 480 szt. 

5 l kanister 4 szt. 114 szt. 

 

Dystrybucja: 

 
P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek 

08-470 Wilga, ul. Warszawska 58 
tel.: +48 25 685 30 67 

e-mail: farkom@farkom.pl 
www.farkom.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w 
broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych 
produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany 
produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego 
stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności 
oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami. 
Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem 
produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.
 


