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Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS firmy Gottlieb Binder 

GmbH & Co.KG. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe 

informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania  w Państwa przedsiębiorstwie.

Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

GOTTLIEB BINDER GmbH, & Co.KG, Bahnhofstr. 19, 71084 Holzgerlingen, Deutschland

KLEJ-H1

DANE TECHNICZNE

Właściwości Kleju
Klej topliwy na bazie Kauczuku Syntetycznego

Bardzo silnie klejący na prawie wszystkich materiałach, na PCW warunkowo

Siły klejenia

Wytrzymałość na oddzieranie: 23 N/cm

Wytrzymałość na ścinanie: 100 N/cm

Wartości opierają się na testach przy temperaturze pokojowej

*Zgodnie z DIN 16864 oraz PS TC -101- Metoda F

Odporność na temperatury -30oC do +93oC

Temperatura mięknięcia ok. +85oC

Kolor Miodowy, Transparentowy

Magazynowanie Sucho, bez kurzu, ciemno, w temperaturach ok. +25oC

Czas magazynowania Do 6 miesięcy

Materiały do sklejenia Drzewo, Tworzywa sztuczne, Metal, Kamień, Szkło, lakierowane części

Test
Zaleca się przeprowadzenie testów na własnych materiałach i zastosowaniu. Dodatkowe informacje 

dostępne w instrukcji naklejania.

Normy testów
DIN 16864

Ford-Spez. SKM-3G 9512-A
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Powierzchnia do klejenia

Dobre przyleganie materiału zawsze zależy od odpowiedniego przygotowania powierzchni. By materiał 

przylegał mocno i trwale, ważne jest, by usunąć z powierzchni, na której ma być stosowany wszelkie 

zanieczyszczenia, tak, by przed nałożeniem uzyskać efekt gładkiej, czystej i suchej powierzchni. 

Powierzchnię należy dokładnie odtłuścić, a także usunąć z niej wszelkie taśmy oraz inne materiały, które 

mogą mieć wpływ na stopień przylegania. Do czyszczenia znakomicie nadają się typowe środki czyszczące 

stosowane w gospodarstwach domowych. 

Temperatura nakładania i naklejanie

Zalecane temperatur, przy których uzyskuje się najlepsze efekty to temperatury powyżej 20°C – przy 

czym każdym zastosowaniu należy odpowiednio dobrać temperaturę tak aby osiągnąć pożądany efekt. 

Powierzchnie, na których ma być zastosowany produkt powinno się wcześniej podgrzać, by uzyskać 

optymalną temperaturę podłoża.

Należy dociąć odpowiednie kawałki rzepa. Przykleić stronę do powierzchni i docisnąć aby zapewnić jak 

najlepsze połączenie kleju z powierzchnią.

KLEJ-H1


