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Produkt 
Zaprawa klejąca do mocowania styropianu GOLDMURIT jest szarą, wysokowartościową, wzbogaconą 
sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszaną zaprawą klejową. Do przyklejania izolacyjnych płyt 
ze styropianu (również grafitowego) w systemach ociepleń. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz. 
Można go stosować również jako klej do mocowania drobnowymiarowych elementów ozdobnych 
(bonie, gzymsy). 
 
Produkt zgodny z  
ETA-19/0045 
Certyfikat ZKP 1488-CPR/0521/Z   
DWU-1/Gold-Therm-Opt/2019 
 
 
Stosowanie 
Podłoże musi być mocne, czyste, suche i nośne. W przypadku starych podłoży dyspersyjnych lub 
ze sztucznych żywic należy sprawdzić jego wytrzymałość. Zawartość worka wymieszać z ok. 5 l czystej 
wody używając mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać, aż do powstania plastycznej konsystencji 
i pozostawić na ok. 5 min. i ponownie wymieszać. Tak przygotowaną masę wykorzystać w ciągu 
2 godzin. Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C i powyżej 25°C (temp. obiektu). Pierwsza 
warstwa płyt termoizolacyjnych powinna się wspierać na profilu startowym. Klej nanosić na płyty 
styropianowe nakładając go pacą zębatą lub na brzegi na całym obwodzie oraz w sześciu miejscach 
na środku płyty. Płytę docisnąć dużą pacą uderzając z wyczuciem w jej powierzchnię. Płyty 
styropianowe należy układać dokładnie, a ew. ubytki pomiędzy nimi wypełniać paskami styropianu. 
W żadnym wypadku nie można ich wypełniać klejem czy zaprawą zbrojącą. Kołkowanie można 
rozpocząć min. 48 h od przyklejenia płyt, w zależności od panujących warunków atmosferycznych 
i chłonności podłoża. Zaprawa klejąca do mocowania styropianu GOLDMURIT jest przeznaczona 
wyłącznie do przyklejania płyt styropianowych i nie można jej używać do mocowania wełny 
mineralnej lub zatapiania siatki zbrojącej. Podczas wykonywania robót ociepleniowych należy 
stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej.  

Uwaga: Ze względu na zdolność grafitowego styropianu do odkształceń przy dużej różnicy 
temperatur nie można przyklejać nagrzanego styropianu grafitowego. Należy również zabezpieczyć 
go przed nagrzewaniem w trakcie jego montażu oraz w czasie wstępnego wiązania kleju. Nagrzanie 
styropianu grafitowego, na którymś z wymienionych etapów może skutkować odspojeniem 
styropianu od kleju.  Należy stosować osłony na rusztowaniach w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych.  

 
Zużycie 

Do przyklejania płyt izolacyjnych ok. 4 kg/m2. Z jednego worka po dodaniu odpowiedniej ilości wody 

uzyskamy ok. 17,5 litrów świeżej zaprawy. Na bazie podanego przeciętnego zużycia 1 worek 

wystarcza na ok. 6,5 m2. 
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Składowanie 

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych 

opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 12 miesięcy. 

 

 

 

 
 

Niebezpieczeństwo                                                                                                                                                                

 

 
Zawiera: cement portlandzki                                                                                                                                          

  

H315 -Działa drażniąco na skórę 

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry 

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

 

P102 - chronić przed dziećmi 

P260 - nie wdychać pyłu 

P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. 

P302+P352+P333+P313 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z 

mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić 

się pod opiekę lekarza. 

P304+P340+P312 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub 

wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji 

umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z 

OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 

P305+P351+P338+P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez 

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować 

płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 
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