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Które serie i systemy HEWI są
kompatybilne z mocowaniem na klej?
Produkty Systemu 815 mogą być montowane zarówno 
za pomocą standardowych mocowań jak i mocowań 
samoprzylepnych (wyjątek - drążek prysznicowy).

Czy akcesoria Systemu 815 dostarczane są łącznie z
elementami mocującymi?
Produkty Systemu 815 dostarczane są ze standardowy-
mi elementami mocującymi (śruby i dyble).

Czy mocowanie klejone HEWI jest częścią składową
Systemu 815?
Mocowanie na klej jest opcjonalne i można je zamówić 
za dodatkową opłatą z akcesoriami do Systemu 815.

Co zawiera mocowanie na klej HEWI?
Zestaw składa się z płyty montażowej pasującej
do systemu 815, ściereczki do czyszczenia i kleju
w praktycznej strzykawce dozującej. Do każdego
z akcesoriów wymagany jest zestaw montażowy.

Jak działa mocowanie HEWI na klej?
Mocowanie HEWI na klej jest kompletnym systemem
dopasowanym do produktu. Montaż odbywa się za 
pomocą adaptera o natychmiastowej przyczepności i 
1-komponentowego kleju o wysokiej wydajności w prak-
tycznej strzykawce dozującej. Mieszanie kleju nie jest już 
potrzebne.
Strzykawka dozująca umożliwia dobrą i czystą pracę z 
klejem. Wyświetlana jest wizualna informacja zwrotna 
dotycząca wystarczającej ilości kleju.
Mocowanie klejowe HEWI umożliwia proste, pewne i 
czyste klejenie akcesoriów HEWI Systemu 815.

Jakie są zalety montażu na klej?
•    Opcje projektowe: Swobodne układanie niezależnie od fug (płytki wielkoformatowe)
•    Zachowanie wartości: brak uszkodzeń wysokiej jakości powierzchni i warstw uszczelniających
•    Elastyczność: Możliwość zmiany systemu i wyposażenia w dowolnym momencie
•    Bezpieczeństwo: Minimalizacja ryzyka związanego z instalacją (wodociągi, linie energetyczne, 
      nieodpowiednie elementy mocujące)
•    Czystość: Montaż bez hałasu i brudu
• Trwałość: Całkowicie odwracalny montaż

Jakie podłoża nadają się do montażu na klej?
Mocowanie klejem HEWI jest dopuszczone do stosowa-
nia na wielu różnych podłożach: ceramika, metal, kamień 
naturalny, marmur, beton, drewno, parkiet, lustro, szkło 
i CPL. Nie jest możliwy montaż na podłożach takich jak 
tapeta, tynk lub na tworzywach sztucznych takich jak 
PE, PP, PTFE.

Czy mocowanie na klej nadaje się do pomieszczeń 
wilgotnych?
Mocowanie klejowe HEWI nadaje się do stosowania w 
pomieszczeniach wilgotnych. Zostało to potwierdzone 
przez serię testów w temperaturze otoczenia 40° Cels-
jusza i przy wilgotności względnej 95 %.
Należy jednak za wszelką cenę unikać stałego zamocze-
nia, tzn. nie stosować bezpośredniego strumienia wody 
lub bieżącej wody na ścianie. Dlatego nie zaleca się 
stosowania pod prysznicem. 
 

Na co należy zwrócić uwagę przed i podczas 
montażu?
Powierzchnia musi być sucha i wolna od tłuszczu, kurzu 
i wapna. Czyszczenie powierzchni należy przeprowadzać 
przy użyciu
dołączonej ściereczki do czyszczenia lub czystego alko-
holu do czyszczenia.
Po wypełnieniu klejem nie wolno ponownie dociskać 
płytki adaptera. Dzięki temu unika się ubytków w po-
wierzchni klejenia, które mogą mieć wpływ na nośność.

Czy montaż klejony jest możliwy na fugach?
Zasadniczo montaż na fugach jest możliwy. HEWI nie 
zaleca jednak stosowania połączeń klejowych na fugach 
lub krzyżujących się fugach. Powodem tego są możliwe 
wycieki kleju podczas montażu oraz możliwe przenikanie 
do spoiny klejowej środków czyszczących. Żywotność 
spoiny klejowej może ulec pogorszeniu.
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Czy można zakryć istniejące otwory wiercenia za 
pomocą kleju montażowego?
Jeśli mają zostać przykryte istniejące otwory, należy 
je wcześniej wypełnić. Następnie powierzchnię należy 
oczyścić z tłuszczu, kurzu i wapna.

Kiedy możliwy jest montaż końcowy? Jakie czasy 
schnięcia i utwardzania muszą być zachowane?
Ostateczny montaż akcesoriów może nastąpić po czasie 
utwardzania wynoszącym 6 godzin. Dodanie części 
szklanych (szczotka do WC, szklany kubek, dozownik do 
mydła) może nastąpić po montażu końcowym.

Kiedy można obciążyć produkty?
Po całkowitym utwardzeniu przez 6 godzin, akcesoria 
można obciążyć i używać.

Na jakie obciążenia mogą być narażone akcesoria z 
montażem na klej?
Pewne i trwałe połączenie akcesoriów Systemu 815 
z podłożem jest zapewnione przy maksymalnym 
obciążeniu 5 kg.

Czego należy przestrzegać przy czyszczeniu? Jakie 
środki czyszczące można stosować?
Środki czyszczące muszą być stosowane prawidłowo, 
zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić trwałą 
przyczepność. HEWI zaleca czyszczenie
akcesoriów analogicznie do odpowiednich wskazówek 
dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.

Jak długo wytrzymuje mocowanie klejone HEWI?
Długotrwała stabilność została gruntownie przetestowa-
na i może być stosowana aż do demontażu. 

Jak mogę odkleić mocowanie klejone HEWI?
Adapter można ostrożnie zdjąć za pomocą klucza do rur. 
W tym celu adapter należy przekręcić równomiernie i
zdjąć. Szpachelki lub drut do piłowania mogą również
pomóc w demontażu naszego adaptera. Przydatny prze-
wodnik znajdą Państwo w filmie
System 815 | Demontaż technika klejenia

Czy mocowanie klejone HEWI można usunąć bez 
pozostawiania śladów?
Klej można łatwo usunąć z gładkich powierzchni za 
pomocą skrobaczki do szkła lub skrobaczki do twor-
zyw sztucznych. W przypadku szorstkich powierzchni 
klejących pomocny jest pędzel i zmywacz silikonowy lub 
aceton (jeśli jest kompatybilny z podłożem).

Czy możliwe jest ponowne użycie montażu klejone-
go?
Po demontażu mocowania na klej akcesoria dadzą się 
przykleić na nowo. W tym celu należy zamówić nowe 
mocowanie klejowe HEWI. Dzięki nowemu adapterowi i 
klejowi, akcesorium może być ponownie
zamocowane.

Jak długo można używać kleju?
Data ważności jest wydrukowana na opakowaniu 
zewnętrznym strzykawki dozującej. Aby zapewnić 
bezpieczną i trwałą instalację, klej należy stosować 
tylko do upływu daty ważności. HEWI zapewnia termin 
przydatności do spożycia wynoszący w momencie dos-
tawy co najmniej 6 miesięcy.

Czy klej jest bezpieczny dla zdrowia?
Wysokowydajny klej nie zawiera formaldehydu. Kontakt 
ze skórą jest nieszkodliwy, a klej można zmyć bieżącą 
wodą z mydłem.

W jaki sposób można usuwać pozostałości kleju?
Strzykawka dozująca i resztki kleju mogą być wyrzucone 
do odpadów domowych.
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