
- підтверджена якість OEM (оригінальні матеріали) 
- випробувано TÜV 
- не вимагає нагрівання 
- не проводить струм 
- отвердіння під дією атмосферної вологи 
- висока в'язкість 
- швидке склеювання 
- високомодульний 

Технічні дані
Межа міцності при 
розтягуванні після 3-х 
годин

1,0 МПа

Температура застосування  ідеально 10°C – 35°C °C
Основа

Твердість по Шору, А

Жорсткість

предполімер поліуретана

65-75
дуже добра

10,0 MПа
Максимальна міцність на 
розрив
Граничне подовження
Межа міцності на розрив 
після 7 днів
Запах

< 350

6,0 МПа

характерний
пастоподібна, 
прокачується

Екструзійна в'язкість

Об'ємний опір
Межа міцності на 
розрив після 1 дня

Температура спалаху

> 10^6 Ω · см 

> 4,0 МПa

> 100 °C 

Технічні дані
G модуль (модуль зсуву)

Колір / зовнішній вигляд

Щільність при 20 ° C

Час утворення 
поверхневої плівки при 
23 ° C / 50% відносної 
вологості
Термічна стабільність

2,5 + 0,5 Mpa (10%ковзання)
чорний

1,2 г/см³

~ 10 хв

-40°C – 100°C (На короткий 
час до 140 ° С) (у 
затверділому стані) 

Сфера застосування
Вклеювання переднього, заднього і бокового скла 
у кузов автомобілів (легкові,вантажні, кабіни 
тракторів і навантажувачів, спеціальні автомобілі). 
Вклеювання бічного скла зі звичайного і 
ізолюючого скла в автобусах і вагонах. Також для 
автомобілів наступних марок: Audi, BMW, Daimler 
Chrysler,Ford, Jaguar, Opel, Porsche, Renault, Saab, 
Skoda, Volvo, Volkswagen.

Застосування
1. Очищення
Поверхні, що склеюються повинні бути сухими і 
вільними від масла, пилу, жиру та інших забруднень 
і залишків. Поверхня скла або керамічного покриття 
на склі повинна бути очищена за допомогою 
LIQUIclean або Очисника і Розріджувача, арт. № 
6130, а потім Піною для очистки скла № 7602. Крім 
того, фланці кузова автомобіля або нещодавно 
пофарбовані частини автомобіля необхідно 
очистити таким же чином. Ми також рекомендуємо 
схожим чином очистити залишки клею після 
зрізання попереднього скла. Перед нанесенням 
клею і приклеюванням скла, поверхні, що 
очищувалися, повинні повністю висохнути.

2. Нанесення праймера / активація 
Active Primer необхідний для попередньої обробки 
(активації) поверхні, на яку буде приклеєне скло. 
Активний Праймер входить у комплект у вигляді 
олівця (стіка) 10 мл. Перед використанням Active 
Primer слід добре струсити не менше ніж 45 сек.  
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Опис
1-компонентний, холодного застосування, поліуретановий (PUR) 
клей, що твердіє під дією атмосферної вологи, для  вклеювання 
скла та вікон транспортних засобів у разі ремонту. Набір 
включає в себе очисник "Liquiclean" та праймер для скла та 
фарби "Active Primer". Liquifast 1502 пройшов краш-тести, 
організовані агенством TÜV. Клей характеризується швидким 
затвердінням і відмінною жорсткістю. Транспортні засоби з або 
без подушки безпеки водія / подвійних подушок 
безпеки, вікна та скло яких були приклеєні з вико-
ристанням Liquifast 1502, можуть вирушати вже через 
1-у годину сушіння, відповідно до результатів випро-
бувань. Liquifast 1502 збільшує жорсткість на кручення, 
що покращує безпеку водіння і комфорт. Цей тип клею 
спеціально рекомендують до використання, якщо скло
чи вікна автомобіля містять нагрівальні елементи або 
антени.

Властивості

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax:   +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service-hotline: 0800/8323230
Technical hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de



- Рекомендації по використанню постачаються у 
комплекті.
Перед використанням слід ознайомитись з 
технічними данними і деталями продукту.

-

Доступні фасовки
1 Коробка 6141

D-GB-F-I-E-NL-P

Наша інформація базується на ретельних
дослідженнях і вважається достовірною,
проте вона не повинна використовуватися
як обов'язкова рекомендація.
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В межах зони приклеювання, активний праймер 
універсально можна наносити на очищену поверхню 
скла або шовкографічний шар, на чисту пофарбовану 
поверхню кузова автомобіля, на залишки клею після 
зрізання попереднього скла, а також на скло з 
попередньо нанесеним клеєм (PUR і RIM покриття). 
Нанесіть Активний Праймер тонким і рівномірним 
шаром (плівка повинна мати товщину прибл. 0,05 мм). 
Загрунтована поверхня повинна висохнути протягом 
прибл. 15 хвилин до моменту нанесення клею. Якщо 
попередне скло було зрізане більш ніж 6 годин тому, 
обробка залишків клею Активним Праймером 
є обов'язковою.
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