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G R U PA  P R O D U K TÓW  H Y B R I C X  C X 80 
–  K L E J E  I   U S Z C Z E L N I AC Z E 

O PA R T E  N A  T E C H N O L O G I I  H Y B R Y D OW E J

Innowacyjna grupa produktów HYBRICX marki 
CX80, to nowoczesne preparaty oparte na całkowi-
cie bezpiecznej technologii hybrydowej. W porów-
naniu z tradycyjnymi systemami oferują jeszcze więcej 
korzyści: 

 większy zakres elastyczności i wytrzymałości   
 lepszą wydajność 
 szybkie i całkowite utwardzanie  
 wyjątkowo długi okres trwałości 
 odporność na brudzenie 
 są przyjazne dla środowiska.

CX80 HYBRICX PREMIUM. Bardzo silny klej – 
uszczelniacz. Neutralny, uniwersalny klej, o wyso-
kim module lepkości, niewchodzący w reakcję 
z podłożem, używany do montażu z dużą siłą 
łączenia.

WŁAŚCIWOŚCI: 
 bardzo duża siła wiązania 
 bezwonny i bez szkodliwych rozpuszczalników 
 gotowy do użycia 

 nie wymaga podkładu 
 łączy powierzchnie gładkie i porowate 
 oparty na technologii hybrydowej (połączenie 

najlepszych właściwości uszczelniaczy silikonowych 
i klejów poliuretanowych) 

 doskonale łączy punktowo 
 konsystencja zapobiegająca spływaniu kleju 
 po utwardzeniu może być malowany i piaskowany.

ZASTOSOWANIE: 
 w przemyśle, budownictwie i motoryzacji 
 do prawie wszystkich możliwych powierzchni – 

ceramiki, drewna, metali, plastików, betonu oraz 
wielu innych materiałów 

 trwałe przyklejanie ciężkich i mocno obciążonych 
elementów, narażonych na trudne warunki eksplo-
atacji (np. można kleić i uszczelniać kamień natural-
ny – nie przebarwia struktury) 

 mocowanie elementów narażonych na drgania 
i wibracje 

 niezastąpiony wszędzie tam, gdzie liczy się szyb-
kość i siła klejenia.

CX80 HYBRICX 70S. Bardzo szybki i silny klej 
– uszczelniacz. Łączy, klei i uszczelnia większość 
powierzchni. Powstałe wiązanie charakteryzuje się 
od początku bardzo wysoką wytrzymałością.

WŁAŚCIWOŚCI: 
 błyskawicznie tworzy silną spoinę 
 doskonała przyczepność do różnych powierzchni, 

także mokrych lub bez podkładu 
 odporny na wodę korozję, kwasy, zasady, oleje 

mineralne i rozpuszczalniki 
 może być malowany i szlifowany 
 nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników, izocy-

janianów, zmiękczaczy, związków cyny i ołowiu 
 bez zapachu.

ZASTOSOWANIE: 
 łączy, mocuje, uszczelnia i wypełnia wiele mate-

riałów, takich jak: drewno, szkło, metale, tworzywa 
sztuczne i podłoża mineralne 

 klei ramki dekoracyjne, listwy, kanały kablowe, 
tablice stojące i panele (siding).

CX80 HYBRICX 45S. Silny i elastyczny klej – 
uszczelniacz. Łączy, klei i uszczelnia większość 
powierzchni. Powstałe wiązanie charakteryzuje się 
od początku wysoką wytrzymałością i elastycznością. 

WŁAŚCIWOŚCI: 
 mocny i elastyczny 
 nadaje się do klejenia na wielu różnych powierzch-

niach 
 nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników, izocy-

janianów, ftalanów 
 bez zapachu 
 odporny na korozję 
 może być malowany. 

ZASTOSOWANIE: 
 niezastąpiony wszędzie tam, gdzie liczy się ela-

styczność spoiny 

 łączy, mocuje, uszczelnia i wypełnia wiele mate-
riałów, takich jak: drewno, szkło, metale, tworzywa 
sztuczne i podłoża mineralne 

 doskonale klei lustra.

CX80 HYBRICX 35C. Transparentny i elastyczny 
klej – uszczelniacz. Łączy, klei i uszczelnia większość 
powierzchni. Powstałe wiązanie charakteryzuje się 
idealną przeźroczystością, wysoką wytrzymałością 
i elastycznością. 

WŁAŚCIWOŚCI: 
 krystalicznie przeźroczysty 
 stabilny wobec żółknięcia 
 nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników, ftala-

nów, związków cyny 
 bez zapachu 
 odporny na korozję 
 wysoka przyczepność do wielu różnych podłoży.

ZASTOSOWANIE: 
 niezastąpiony wszędzie tam, gdzie liczy się nie-

widoczność spoiny połączona z szybkością i siłą 
klejenia 

 do łączenia elementów przeźroczystych 
 do uszczelniania i łączenia różnorodnych mate-

riałów, takich jak: szkło, plexiglas, drewno, metale, 
przeźroczyste dekoracje, tworzywa sztuczne lub 
kamień naturalny.

Wszystkie produkty marki HYBRICX utwardzają 
się w temperaturze pokojowej, w obecności wil-
goci, tworząc stabilną i elastyczną spoinę. 
Są łatwe do przetworzenia w temperaturach 
od +5°C do +50°C, stabilne w temperaturach 
od -40°C do +100°C. 

Dodatkową zaletą produktów marki HYBRICX jest 

ŁATWY W UŻYCIU APLIKATOR

CX80 Polska
Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce

tel./faks +48 62 762 46 07
 tel. +48 62 762 33 57

 www.cx80.pl, e-mail: cx80@cx80.pl
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CX80 KONSERWUJĄCO-NAPRAWCZY. Specjalna formuła preparatu 
wielozadaniowego wyprodukowana z najwyższej jakości surowców. 
Czyści i konserwuje • smaruje ruchome elementy • poluzowuje zardzewiałe 
części • usuwa wilgoć z układów elektrycznych • zabezpiecza i rozmraża 
zamki • 1001 zastosowań w przemyśle, warsztacie, domu.

CX80 KONSERWUJĄCO-NAPRAWCZY TEFLON®. Najwyższej klasy pre-
parat wielofunkcyjny o wyjątkowo wysokiej jakości smarowania, 
mający zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i dziedzinach 
życia codziennego. Powłoka pozostawiona po użyciu tego preparatu po-
prawia odporność na ścieranie, dzięki czemu wydłuża trwałość produktu 
• niski współczynnik tarcia charakterystyczny dla TEFLON®.

CX80 SILIKON SPRAY. Preparat smarująco-konserwujący do tworzyw 
sztucznych oraz metali. Tworzy powłokę o wyjątkowej odporności • za-
pewnia maksymalną redukcję tarcia oraz długie działanie ochranianych 
urządzeń • nie plami i nie klei się z kurzem • nie zawiera żadnych szkodliwych 
rozpuszczalników. Produkowany na bazie surowców o czystości farmaceu-
tycznej. Z atestem NSF dopuszczającym do przemysłu spożywczego.

CX80 SMAR DO BRAM. Do konserwacji wszelkiego typu bram: trady-
cyjnych • odchylanych pionowo • roletowych • przesuwnych • skrzy-
dłowych. Smaruje, konserwuje, zabezpiecza przed wilgocią i  korozją 
wszystkie ruchome części bram • pozwala zachować optymalne działanie 
bramy, także zimą w bardzo niskich temperaturach • nie powoduje przywie-
rania brudu i kurzu do nasmarowanych elementów • likwiduje piski i zgrzyty 
• odblokowuje zamarznięte zamki.

CX80 PROFESSIONAL SILICONE. Olejoodporny uszczelniacz, wytrzy-
mały na bardzo długie działanie niskich i wysokich temperatur od 
-65°C do +260°C, chwilowo do +380°C. Jest elastycznym, szybko utwar-
dzającym szczeliwem, które w reakcji z wilgocią atmosferyczną tworzy 
trwałą, niekurczliwą, odporną na promienie UV masę wypełniającą. Dosko-
nale uszczelnia i klei większość powierzchni takich jak: szkło • ceramika • 
aluminium • metal.

CX80 SEALANT USZCZELNIACZ KOMINKOWY. Ognioodporna masa 
uszczelniająca. Uszczelniacz na bazie szkła wodnego, przeznaczony głów-
nie do napraw i uszczelnień w miejscach wystawionych na działanie bardzo 
wysokich temperatur (+1250°C, chwilowo do +1500°C), np. w kominkach • 
piecach • rusztach. Po stwardnieniu nie kurczy się i nie rozszerza • odporny 
na zmiany pogodowe, promienie UV i efekty starzenia • doskonała przyczep-
ność do: metali • cegieł • cementu.

CX80 ON RUST. Błyskawiczny, wysokowydajny odrdzewiacz. Usuwa 
rdzę zarówno w postaci wolnego nalotu jak i związanej zgorzeliny • zabez-
piecza antykorozyjnie • wypiera wodę • wnika w szczeliny. Idealny do zabez-
pieczania trudno dostępnych połączeń blach. Szybka, długotrwała i pro-
sta konserwacja nawet mocno skorodowanych elementów.

CX80 FUGI I SPOINY. Preparat do czyszczenia fug i spoin łazienko-
wych. Do łazienek, sanitariatów i kuchni. Czyści brodziki • wanny • umywal-
ki • muszle• deski WC • ściany i podłogi w wilgotnych pomieszczeniach • fugi 
i spoiny ceramiczne, akrylowe, kauczukowe, silikonowe • zasłony pryszni-
cowe • powierzchnie z żywic syntetycznych. Czyści • dezynfekuje • usuwa 
czarne ślady • wybiela. 

CX80 KOMINKI I RUSZTY. Preparat do czyszczenia kominków • piekar-
ników • grilli. Gruntownie usuwa brud, czarne smugi i sadzę • doskonale 
czyści przypalony tłuszcz • może być stosowany do powierzchni mają-
cych kontakt z żywnością. Czyści i odtłuszcza grille • piekarniki • płyty 
kuchenne (także ceramiczne) • kuchenki i akcesoria • kominki • szyby • wkła-
dy • kamienie i cegły w obudowach.


