
Стикувальний клей
для зовнішнього й внутрішнього 
застосування. Особливості:

● клей на поліуретановій основі для 
з’єднання профілів;
● надійне з’єднання стиків;
● надлишки та плями клею слід 
видаляти за допомогою ацетону або 
розчинника
(надлишок клею переважно видаляти 
до затвердіння, макс 1 годину і повтор 
кожні 2-3 години);
● ліпний декор можна фарбувати
через 24 години.

         Чим вища вологість, тим менший час
         висихання

· Для стикування швів виробів з дюропіни 
використовуйте монтажний клей DecoFix Pro
або DecoFix Power

Основа надійного монтажу

Шви між профілями

Що ми пропонуємо

Якість і довговічність монтажу елементів з поліуретану, дюрополімеру і дюропіни безпосередньо 
залежать від клею

Ми наполегливо рекомендуємо використовувати клей DecoFix Orac Decor при монтажі 

У лінійці клеїв DecoFix знайдеться відповідне та надійне рішення для будь-якого монтажу:
● внутрішнього та зовнішнього;
● в сухих та вологих приміщеннях;
● для легких і для важких декоративних профілів.
Крім цього, в ній представлений спеціалізований клей DecoFix Extra для швів.

FDP500 DECOFIX PRO (310ML) FDP700 DECOFIX POWER (290ML) FX200 DECOFIX EXTRA (310ML)

DecoFix
PRO

STRONG
Поліуретан
Дюрополімер
Дюропіна

FDP500 310ml
>7 - 8m

FDP700 290ml
>7 - 8m

FX200 310ml
> 80m

FX210 80ml
> 20m
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Монтажний клей
для внутрішнього застосування та 
пористих поверхонь. Особливості:

●  стійкий акриловий клей на водній 
основі;
● довговічне з’єднання між 
молдингами й стіною і / або стелею;
● видаляється за допомогою вологої 
губки або ганчірки;
● ліпний декор можна фарбувати
через 24 години.

· Використовуйте стикувальний клей
DecoFix Extra (поліуретан, дюрополімер)

Клей екстра сильної фіксації для 
зовнішнього та внутрішнього 
застосування: важких профілів, 
непористих поверхонь (плитка, 
скло) і приміщень з підвищеною 
вологістю. Особливості:

● універсальний MS Polymer клей;
● надсильне з’єднання між 
молдингами й стіною і / або стелею;
● надлишки клею видаляються 
мильним розчином до застигання;
● ліпний декор можна фарбувати через 
24 години.

· Використовуйте стикувальний клей
DecoFix Extra (поліуретан, дюрополімер)



Калькулятор клею Orac Decor

Скористайтесь функцією розрахунку клею на сайті oracdecor.com
Для отримання необхідної кількості — заповніть просту форму

Для переходу на сторінку — скануйте QR-код

Для додаткової інформації щодо секретів ідеального
монтажу — ознайомтесь з відеоматеріалами, в яких детально
показаний процес від початку до кінця.

Просто скануте QR-код

Також ви завжди можете скористатися зручними брошурами
по монтажу ліпного декору Orac Decor

Секрети монтажу Orac Decor

Додайте товари
Виберіть товарну групу

Виберіть товари

КАЛЬКУЛЯТОР КЛЕЮ

Необхідний клей

Кількість метрів

С217

16

4

Кількість кутів

Додати продукт

FDP500 DecoFix Pro (310)ml                           16

C217                                                                                       4

SX173 CONTOUR                                                                8

W105 ROMBUS                                                           

P8030                                                                                   24

FX200 DecoFix Extra (310)ml                           1

16 m

28 m

23 m

23  x


