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TRWAŁA W WILGOTNYCH WARUNKACH 
EKSPLOATACJI

Sklejka wodoodporna marki Solid John to 
sklejka drewniana/wodoodporna stworzona 
po to, by sprawdzać się w wilgotnych 
warunkach. Zapewniają to specjalnie 
wybrane gatunki drewna i klej.

NADZWYCZAJNA WYDAJNOŚĆ ZASTOSOWANIA

NIE NADAJĄ SIĘ DO

•     10 lat gwarancji odporności na puchnięcie, gnicie i rozwarstwienie

• W 100% nadaje się do eksploatacji w wilgotnych warunkach

• Produkt zgodny z wszystkimi normami europejskimi

• Bezkonkurencyjny stosunek jakości do ceny

• Przykrycie muru szczelinowego pod dachem

• Poszycie dachu

• Stolarka dachowa

•     Stosowania w miejscach w całości narażonych na   

 działanie opadów

TECHNISCHE GEGEVENS

Baza ........................................................................................................................................................................................ Sklejka strukturalna
Wymiary panelu ..........................................................................................................................................................................122 cm x 244 cm
Grubość ...........................................................................................................................................................................................................15 mm
Klasa klimatyczna .............................................................................EN 636-2............do zastosowań w wilgotnych warunkach wewnętrznych pod osłoną

Gęstość ................................................................................................EN 323 ..............................................................................550-650 kg/m3
Średnia zawartość wilgoci ..............................................................EN 322 ................................................................................................. 10,2%
Wytrzymałość na zginanie .............................................................EN 636 ...................................................................................................F60
Moduł sprężystości przy zginaniu.................................................EN 636 .................................................................................................E100
Emisja formaldehydu .......................................................................EN 13986 – Załącznik B.........................................................................E1
Odporność na działanie ognia ......................................................EN 13986 – Załącznik B..............................................................D-s2,d0
Klasa sklejenia ...................................................................................EN 314-2 .............................................................................Klasa 3 (WBP)
Klasa trwałości drewna ............................................................................................................................................................ Klasa 2 - Klasa 3
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TRWAŁY W WILGOTNYCH WARUNKACH 
EKSPLOATACJI

Przeznaczony specjalnie do stosowania w takim 
samym wilgotnym otoczeniu, co płyty Solid John 
ze sklejki wodoodpornej. Ten profesjonalny zestaw 
klejowy nadaje się do większości zastosowań w 
budownictwie wymagających użycia elastycznego 
kleju.

NADZWYCZAJNA WYDAJNOŚĆ ZASTOSOWANIE

OPAKOWANIE

•     Może być aplikowany na pustakach

•     Może być aplikowany na wilgotnych powierzchniach

•     Doskonała alternatywa dla mocowania mechanicznego

•     Przeznaczony do szybkiego montażu

•     Bezkonkurencyjny stosunek jakości do ceny

Nadaje się niemal do wszelkich innych zastosowań w budownictwie, 
które wymagają użycia elastycznego kleju.

”Kiełbasa” o pojemności 600 ml 
Tuba 290 ml

DANE TECHNICZNE

Baza ..................................................................................................................................... Utwardzany wilgocią (z powietrza) polimer MS 
Konsystencja ...........................................................................................................................................................................Pasta tiksotropowa
Gęstość ................................................................................................................................................................................................... 1.52 gr/cm³
Temperatura stosowania: ........................................................................................................................................... Od +5°C do maks. 40°C
Czas tworzenia skórki ...........................................................................................................................................................................30-45 min
Czas utwardzania: przy 23°C i 55% wilgotności względnej ............................................................................................ 2-3 mm/24 godz.
Twardość Shore’a ..............................................................................ISO 868 ...................................................................................................40
Moduł ..................................................................................................ISO 8339......................................................................................... 1,1 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie .......................................................ISO 8339........................................................................................ 1,5 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu .............................................................ISO 8339............................................................................................. 200%
Powrót elastyczny .............................................................................ISO 7389 ................................................................................................70%
Obciążenie stałe ...............................................................................ISO 8340 .......................................................................................Idealnie
CE ................................................................................................................................................................................... EN 1561-1 (F EXT-INT CC)
Odporność temperaturowa .......................................................................................................................................................-50°C do +80°C
Zastosowanie ..............................................................................................................................................W pomieszczeniach i na zewnątrz
Kolor .............................................................................................................................................................................................Czarny RAL 9005
Termin przydatności do użycia.........12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu, przy przechowywaniu w temperaturze od +5 do +25°C.



SOLID JOHN 
nasza gwarancja

W NASZEJ GWARANCJI NIE MA PISANYCH 
MACZKIEM HACZYKÓW

Co nasza gwarancja oznacza dla Ciebie? Gwarancją 
są objęte niemal wszystkie produkty, z którymi 
stykamy się na co dzień, ale zazwyczaj nie wiemy, 
na jakich zasadach się to odbywa. Dla firmy Solid 
John zapewnienie klientom przejrzystej gwarancji 
jest prawdziwym priorytetem. Oferujemy „sklejkę 
wodoodporną z gwarancją”, z którą powiązana 
jest konkretna „gwarancja”. Poniżej przedstawiamy 
szczegóły dotyczące warunków gwarancji firmy Solid 
John.

DAJEMY 10 LAT GWARANCJI NA:

NASZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

JAK DZIAŁA GWARANCJA?

TWARDE DREWNO EGZOTYCZNE? ZE 
ZRÓWNOWAŻONYCH ŹRÓDEŁ? NATURALNIE.

CO OBEJMUJE GWARANCJA DLA PŁYT 
SOLID JOHN?

•     nieustanną ekspozycję na działanie wilgoci przez 10 lat (Np.   

 sklejka wodoodporna do przykrycia muru szczelinowego na styku  

 z konstrukcją dachową przez cały okres eksploatacji budynku jest  

 narażona na działanie wilgoci ze szczeliny pomiędzy ścianami);

• ochronę przed działaniem wilgoci i wody przez cały normalny   

 okres instalacji.

•     oderwania się płyty wskutek instalacji niezgodnej z normami europejskimi i  

 zaleceniami Naukowo-technicznego centrum budownictwa WTCB.

• płyt narażonych na nieustanne działanie wody, wskutek np. długotrwałego 

przecieku w izolacji dachu.

1. Zauważasz szkodę i po przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej   

        podejrzewasz, że spowodował ją problem z produktem Solid John.

2. Po konsultacji z pracownikiem Solid John wyznaczany jest   

 zewnętrzny, niezależny ekspert, który ustali dokładną przyczynę  

 szkody.

3. Na podstawie wniosków eksperta zostaną podjęte dalsze kroki w  

 celu rozwiązania sprawy.

Chcemy przede wszystkim powiedzieć, że drewno do produkcji naszej odpor-

nej na wilgoć sklejki jest pozyskiwane w sposób zrównoważony. Wielokrotnie 

już o tym mówiliśmy, ale pragniemy podkreślić, że nasze surowce pochodzą 

wyłącznie z lasów, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka 

leśna. Oznacza to, że w miejsce każdego wyciętego drzewa sadzone jest nowe. 

Wycinka nie jest też prowadzona w przypadkowy sposób. 

•     Instalację materiałów marki Solid John (sklejki wodoodpornej i    

hybrydowego kleju polimerowego);

• instalację nowego uszczelnienia dachu, obramowania krawędzi   

dachu i poszycia dachowego;

• szkody wynikowe spowodowane przez gnicie, puchnięcie lub    

rozwarstwienie się płyty.
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