KLEJE TAPICERSKIE
KLEJE DO DREWNA
KLEJE W AEROZOLACH

Zakłady Chemiczne BOCHEM Sp. z o.o. położone są w południowej części Mazowsza w otulinie Puszczy
Kozienickiej - regionu przyjaznego przedsiębiorcom i inwestorom. Siedziba firmy mieści się w miejscowości
Działki Suskowolskie, w pobliżu miasta Pionki tradycyjnie związanego z produkcją materiałów chemicznych.
BOCHEM jest jednym z największych producentów klejów przemysłowych w Polsce. Spółka powstała
w 1991 roku i zatrudnia obecnie ponad 100 pracowników. Przedsiębiorstwo produkuje rocznie ok. 5.000 ton
klejów dla przemysłu meblarskiego, obuwniczego, kaletniczego, motoryzacyjnego, dla budownictwa oraz
klejów specjalistycznych.
Wśród grupy klejów meblarskich na szczególną uwagę zasługują kleje przeznaczone do produkcji mebli
tapicerowanych, klejenia drewna oraz kleje kontaktowe w aerozolach i kanistrach ciśnieniowych.
BOCHEM wytwarza również rocznie ponad 5.000 ton klejów na bazie skrobi modyfikowanych, mających
szerokie zastosowanie w produkcji płyt kartonowo-gipsowych, w przemyśle papierniczym oraz
włókienniczym.
Spółka oferuje także swoim klientom gotowe laminaty oraz usługi sklejania i laminacji materiałów
wykorzystywanych w branży obuwniczej, meblarskiej, odzieżowej, motoryzacyjnej oraz kompozytów
budowlanych.
Spółka posiada własne laboratorium badawcze, w którym opracowywane są nowe produkty oraz
dokonywana jest bieżąca kontrola jakości. Potwierdzeniem dbałości o jakość wyrobów i zadowolenie klienta
jest posiadany przez BOCHEM Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001 (od 2001 roku).
W 2014 r. BOCHEM został przejęty przez Grupę SOUDAL - światowego lidera w produkcji pian montażowych
oraz czołowego dostawcę mas uszczelniających, klejów i wyrobów chemii dachowej. Efektem fuzji jest
zwiększenie technologicznego zaplecza Grupy przy równoczesnym rozszerzeniu oferty produktowej
BOCHEM w segmencie klejów profesjonalnych oraz otwarcie przed firmą nowych rynków zbytu w całej
Europie.
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KLEJE TAPICERSKIE

NA BAZIE WODNEJ

BONIDUR CNT-524 2k
Dwuskładnikowy klej na bazie wodnej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle meblarskim.
Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców, siedzisk mebli tapicerowanych oraz
elementów piankowych. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów obiciowych (skór
naturalnych, syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych, pomiędzy sobą oraz z drewnem,
płytami wiórowymi lub tekturą. Klej do zastosowań dwustronnych. Charakteryzuje się ograniczonym
pyleniem, natychmiastowym pierwszym chwytem, dużą zawartością cząstek stałych i wysoką wydajnością.
DANE TECHNICZNE
Baza

dyspersja kauczuku syntetycznego

Lepkość

1100 ± 100 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

60 - 100 g/m²

Barwa

naturalna biała, różowa, niebieska

Odporność termiczna spoiny

do 90°C

Zawartość suchej masy

ok. 52%

Aplikacja

pistolet natryskowy dwudyszowy

Temp. pracy

min. 15°C

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Czas otwarty

1 - 20 minut

AKTYWATOR DO KLEJU BONIDUR CNT-524 2k
AKTYWATOR do dwuskładnikowych klejów na bazie wodnej przeznaczonych do profesjonalnych zastosowań
w przemyśle meblarskim. Niezbędny do stosowania jako drugi składnik inicjujący klejenie w produkcie:
- BONIDUR CNT-524 2k.

DANE TECHNICZNE
Baza

roztwór kwasu

Temp. pracy

min. 15°C

Barwa

transparentny

Aplikacja

pistolet natryskowy dwudyszowy

Zawartość suchej masy

ok. 15%

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

BONIDUR CNT-424 2k
Dwuskładnikowy klej na bazie wodnej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle meblarskim.
Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców, siedzisk mebli tapicerowanych oraz
elementów piankowych. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów obiciowych (skór
naturalnych, syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych, pomiędzy sobą oraz z drewnem,
płytami wiórowymi lub tekturą. Klej do zastosowań dwustronnych. Charakteryzuje się natychmiastowym
pierwszym chwytem, dużą zawartością suchej masy i wysoką wydajnością.
DANE TECHNICZNE
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Baza

dyspersja kauczuku syntetycznego

Lepkość

40 ± 5 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

60 - 100 g/m²

Barwa

naturalna biała, różowa, niebieska

Odporność termiczna spoiny

do 90°C

Zawartość suchej masy

ok. 50%

Aplikacja

pistolet natryskowy dwudyszowy

Temp. pracy

min. 15°C

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Czas otwarty

1 - 20 minut

KLEJE TAPICERSKIE

NA BAZIE WODNEJ

BONIDUR CNT-324 2k
Dwuskładnikowy klej na bazie wodnej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle meblarskim.
Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców, siedzisk mebli tapicerowanych oraz
elementów piankowych. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów obiciowych (skór
naturalnych, syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych, pomiędzy sobą oraz z drewnem,
płytami wiórowymi lub tekturą. Klej do zastosowań dwustronnych. Charakteryzuje się natychmiastowym
pierwszym chwytem, większą zawartością suchej masy oraz podwyższoną wydajnością.
DANE TECHNICZNE
Baza

dyspersja kauczuku syntetycznego

Lepkość

35 ± 5 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

60 - 110 g/m²

Barwa

naturalna biała, różowa, niebieska

Odporność termiczna spoiny

do 90°C

Zawartość suchej masy

ok. 45%

Aplikacja

pistolet natryskowy dwudyszowy

Temp. pracy

min. 15°C

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Czas otwarty

1 - 20 minut

BONIDUR CNT-124 2k
Dwuskładnikowy klej na bazie wodnej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle meblarskim.
Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców, siedzisk mebli tapicerowanych oraz
elementów piankowych. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów obiciowych (skór
naturalnych, syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych, pomiędzy sobą oraz z drewnem,
płytami wiórowymi lub tekturą. Klej do zastosowań dwustronnych. Charakteryzuje się natychmiastowym
pierwszym chwytem.
DANE TECHNICZNE
Baza

dyspersja kauczuku syntetycznego

Lepkość

30 ± 5 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

60 - 120 g/m²

Barwa

naturalna biała, różowa, niebieska

Odporność termiczna spoiny

do 90°C

Zawartość suchej masy

ok. 40%

Aplikacja

pistolet natryskowy dwudyszowy

Temp. pracy

min. 15°C

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Czas otwarty

1 - 20 minut

AKTYWATOR DO KLEJÓW BONIDUR CNT 2k
AKTYWATOR do dwuskładnikowych klejów na bazie wodnej przeznaczonych do profesjonalnych zastosowań
w przemyśle meblarskim. Niezbędny do stosowania jako drugi składnik inicjujący klejenie w produktach:
- BONIDUR CNT-424 2k
- BONIDUR CNT-324 2k
- BONIDUR CNT-124 2k

DANE TECHNICZNE
Baza

roztwór kwasu

Temp. pracy

min. 15°C

Barwa

transparentny

Aplikacja

pistolet natryskowy dwudyszowy

Zawartość suchej masy

ok. 10%

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C
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KLEJE TAPICERSKIE

NA BAZIE WODNEJ

BONIDUR CNT-967
Jednoskładnikowy klej na bazie wodnej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle
meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych i sprężynowych.
Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów obiciowych (skór naturalnych, syntetycznych
i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych, pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami wiórowymi lub
tekturą. Klej możliwy do zastosowań jednostronnych. Charakteryzuje się dobrą adhezją do drewna i płyt
wiórowych.
DANE TECHNICZNE
Baza

dyspersja kauczuku syntetycznego

Lepkość

50 ± 10 mPa.s

Pierwszy chwyt

bardzo dobry

Naniesienie kleju

40 - 80 g/m²

Barwa

naturalna biała lub różowa

Odporność termiczna spoiny

do 90°C

Zawartość suchej masy

ok. 55%

Aplikacja

pistolet natryskowy HVLP

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,5 - 2,5 mm

Czas otwarty

1 - 35 minut

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

BONIDUR CNT-867
Jednoskładnikowy klej na bazie wodnej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle
meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych i sprężynowych.
Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów obiciowych (skór naturalnych, syntetycznych
i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych, pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami wiórowymi lub
tekturą. Klej możliwy do zastosowań jednostronnych.

DANE TECHNICZNE
Baza

dyspersja kauczuku syntetycznego

Lepkość

200 ± 50 mPa.s

Pierwszy chwyt

doskonały

Naniesienie kleju

40 - 80 g/m²

Barwa

naturalna biała lub różowa

Odporność termiczna spoiny

do 90°C

Zawartość suchej masy

ok. 55%

Aplikacja

pistolet natryskowy HVLP

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,5 - 2,5 mm

Czas otwarty

1 - 20 minut

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

BONIDUR CNT-767
Jednoskładnikowy klej na bazie wodnej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle
meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych i sprężynowych
oraz siedzisk mebli tapicerowanych. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów
obiciowych (skór naturalnych, syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych, pomiędzy
sobą oraz z drewnem, płytami wiórowymi lub tekturą. Klej możliwy do zastosowań jednostronnych.
Charakteryzuje się ograniczonym pyleniem.
DANE TECHNICZNE
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Baza

dyspersja kauczuku syntetycznego

Lepkość

430 ± 70 mPa.s

Pierwszy chwyt

bardzo dobry

Naniesienie kleju

40 - 80 g/m²

Barwa

naturalna biała lub różowa

Odporność termiczna spoiny

do 90°C

Zawartość suchej masy

ok. 55%

Aplikacja

pistolet natryskowy HVLP

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,8 - 2,5 mm

Czas otwarty

1 - 30 minut

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

KLEJE TAPICERSKIE

NA BAZIE WODNEJ

BONIDUR CNT-367
Jednoskładnikowy klej na bazie wodnej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle
meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych i sprężynowych
oraz siedzisk mebli tapicerowanych. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów
obiciowych (skór naturalnych, syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych, pomiędzy sobą
oraz z drewnem, płytami wiórowymi lub tekturą. Klej do zastosowań dwustronnych.

DANE TECHNICZNE
Baza

dyspersja kauczuku syntetycznego

Lepkość

250 ± 50 mPa.s

Pierwszy chwyt

dobry

Naniesienie kleju

40 - 80 g/m²

Barwa

naturalna biała lub różowa

Odporność termiczna spoiny

do 90°C

Zawartość suchej masy

ok. 55%

Aplikacja

pistolet natryskowy HVLP

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,5 - 2,5 mm

Czas otwarty

1 - 45 minut

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

BONIDUR CNT-267
Jednoskładnikowy klej na bazie wodnej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle
meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców i siedzisk piankowych. Służy
do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów obiciowych (skór naturalnych, syntetycznych
i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych, pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami wiórowymi lub
tekturą. Klej do zastosowań dwustronnych.

DANE TECHNICZNE
Baza

dyspersja kauczuku syntetycznego

Lepkość

430 ± 50 mPa.s

Pierwszy chwyt

dobry

Naniesienie kleju

40 - 80 g/m²

Barwa

naturalna biała lub różowa

Odporność termiczna spoiny

do 90°C

Zawartość suchej masy

ok. 50%

Aplikacja

pistolet natryskowy HVLP

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,8 - 2,5 mm

Czas otwarty

1 - 45 minut

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

BONIDUR WT-644
Jednoskładnikowy klej na bazie wodnej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle
meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat
tapicerskich, filcu i mat kokosowych pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami wiórowymi lub tekturą. Klej
do zastosowań dwustronnych. Charakteryzuje się dobrą adhezją do drewna i płyt wiórowych oraz bardzo
długim czasem otwartym.

DANE TECHNICZNE
Baza

dyspersja kauczuku naturalnego

Naniesienie kleju

40 - 80 g/m²

Barwa

naturalna biała lub niebieska

Odporność termiczna spoiny

do 70°C

Zawartość suchej masy

ok. 60%

Aplikacja

pistolet natryskowy

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

2,0 - 3,0 mm

Czas otwarty

15 minut - 12 godzin

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Lepkość

420 ± 50 mPa.s
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KLEJE TAPICERSKIE

NA BAZIE WODNEJ

BONIDUR CNT-667
Jednoskładnikowy klej na bazie wodnej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle
meblarskim. Rekomendowany do produkcji materaców piankowych i sprężynowych oraz siedzisk mebli
tapicerowanych. Służy do klejenia pianek, włóknin, wat tapicerskich, filcu, mat kokosowych pomiędzy sobą
oraz z drewnem, płytami wiórowymi lub tekturą. Klej możliwy do zastosowań jednostronnych.

DANE TECHNICZNE
Baza

dyspersja kauczuku syntetycznego

Lepkość

550 ± 50 mPa.s

Pierwszy chwyt

bardzo dobry

Naniesienie kleju

60 - 120 g/m²

Barwa

naturalna biała

Odporność termiczna spoiny

do 90°C

Zawartość suchej masy

ok. 54%

Aplikacja

roll-coater

Temp. pracy

min. 15°C

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Czas otwarty

1 - 20 minut

BONIDUR AM-107
Jednoskładnikowy klej na bazie wodnej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle
meblarskim. Rekomendowany do produkcji materaców i siedzisk piankowych. Służy do klejenia pianek,
włóknin, wat tapicerskich, filcu i mat kokosowych. Klej do zastosowań jednostronnych. Aktywacja termiczna
spoiny umożliwia natychmiastowe pakowanie produktu (bez sezonowania).

DANE TECHNICZNE
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Baza

dyspersja akrylowa

Lepkość

15 000 ± 2 000 mPa.s

Pierwszy chwyt

bardzo dobry

Naniesienie kleju

60 - 120 g/m²

Barwa

naturalna biała

Odporność termiczna spoiny

do 90°C

Zawartość suchej masy

ok. 75%

Aplikacja

roll-coater

Temp. pracy

min. 15°C

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Czas otwarty

do 20 minut

KLEJE TAPICERSKIE

NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKOWEJ

BONIKOL T-6060 EC
Jednoskładnikowy klej na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle meblarskim.
Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych i sprężynowych oraz elementów tapicerskich.
Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów obiciowych (skór naturalnych, syntetycznych i tkanin
tapicerskich), filcu i mat kokosowych pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami wiórowymi, płytami pilśniowymi lub tekturą.
Klej możliwy do zastosowań jednostronnych. Charakteryzuje się natychmiastowym pierwszym chwytem, ograniczonym
zapachem oraz podwyższoną odpornością termiczną spoiny. Możliwość klejenia elementów przy dużych naprężeniach.
DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk syntetyczny

Lepkość

900 ± 100 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

40 - 60 g/m²

Barwa

naturalna lub czerwona

Odporność termiczna spoiny

do 60°C

Zawartość suchej masy

ok. 60%

Aplikacja

pistolet natryskowy

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,5 - 2,5 mm

Czas otwarty

30 s - 15 minut

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

BONIKOL T-6060 LV
Jednoskładnikowy klej na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle
meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych i sprężynowych oraz
elementów tapicerskich. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów obiciowych (skór
naturalnych, syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami
wiórowymi, płytami pilśniowymi lub tekturą. Klej możliwy do zastosowań jednostronnych. Charakteryzuje się
natychmiastowym pierwszym chwytem, ograniczonym zapachem oraz miękką i elastyczną spoiną.
DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk syntetyczny

Lepkość

750 ± 100 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

40 - 60 g/m²

Barwa

naturalna lub czerwona

Odporność termiczna spoiny

do 55°C

Zawartość suchej masy

ok. 60%

Aplikacja

pistolet natryskowy

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,5 - 2,5 mm

Czas otwarty

30 s - 15 minut

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

BONIKOL T-6060
Jednoskładnikowy klej na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle
meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych i sprężynowych oraz
elementów tapicerskich. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów obiciowych (skór naturalnych,
syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami wiórowymi, płytami
pilśniowymi lub tekturą. Klej możliwy do zastosowań jednostronnych. Charakteryzuje się natychmiastowym pierwszym
chwytem i podwyższoną odpornością termiczną spoiny. Możliwość klejenia elementów przy dużych naprężeniach.
DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk syntetyczny

Lepkość

750 ± 100 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

40 - 60 g/m²

Barwa

naturalna lub czerwona

Odporność termiczna spoiny

do 60°C

Zawartość suchej masy

ok. 60%

Aplikacja

pistolet natryskowy

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,5 - 2,5 mm

Czas otwarty

30 s - 15 minut

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C
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KLEJE TAPICERSKIE

NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKOWEJ

BONIKOL T-5060 EX
Jednoskładnikowy klej na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle
meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych i sprężynowych
oraz elementów tapicerskich. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów obiciowych
(skór naturalnych, syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych pomiędzy sobą oraz z drewnem,
płytami wiórowymi, płytami pilśniowymi lub tekturą. Klej do zastosowań dwustronnych. Charakteryzuje się
natychmiastowym pierwszym chwytem, ograniczonym zapachem i podwyższoną odpornością termiczną spoiny.
DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk syntetyczny

Lepkość

360 ± 40 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

40 - 60 g/m²

Barwa

naturalna lub czerwona

Odporność termiczna spoiny

do 60°C

Zawartość suchej masy

ok. 50%

Aplikacja

pistolet natryskowy

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,4 - 2,0 mm

Czas otwarty

30 s - 15 minut

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

BONIKOL T-5060
Jednoskładnikowy klej na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle
meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych i sprężynowych oraz
elementów tapicerskich. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów obiciowych (skór naturalnych,
syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami wiórowymi,
płytami pilśniowymi lub tekturą. Klej do zastosowań dwustronnych. Charakteryzuje się natychmiastowym pierwszym
chwytem i podwyższoną odpornością termiczną spoiny. Możliwość klejenia elementów przy dużych naprężeniach.
DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk syntetyczny

Lepkość

450 ± 40 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

40 - 60 g/m²

Barwa

naturalna lub czerwona

Odporność termiczna spoiny

do 60°C

Zawartość suchej masy

ok. 50%

Aplikacja

pistolet natryskowy

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,4 - 2,0 mm

Czas otwarty

30 s - 15 minut

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

BONIKOL T-5050 M
Jednoskładnikowy klej na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań
w przemyśle meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych oraz
elementów tapicerskich. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów obiciowych (skór
naturalnych, syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych pomiędzy sobą oraz z drewnem,
płytami wiórowymi, płytami pilśniowymi lub tekturą. Klej do zastosowań dwustronnych. Charakteryzuje się
natychmiastowym pierwszym chwytem, ograniczonym zapachem oraz miękką i elastyczną spoiną.
DANE TECHNICZNE
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Baza

kauczuk syntetyczny

Lepkość

280 ± 40 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

40 - 60 g/m²

Barwa

naturalna lub czerwona

Odporność termiczna spoiny

do 50°C

Zawartość suchej masy

ok. 48%

Aplikacja

pistolet natryskowy

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,4 - 2,0 mm

Czas otwarty

30 s - 15 minut

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

KLEJE TAPICERSKIE

NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKOWEJ

BONIKOL T-4550
Jednoskładnikowy klej na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań
w przemyśle meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych
oraz elementów tapicerskich. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów obiciowych
(skór naturalnych, syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych pomiędzy sobą oraz
z drewnem, płytami wiórowymi, płytami pilśniowymi lub tekturą. Klej do zastosowań dwustronnych.
Charakteryzuje się natychmiastowym pierwszym chwytem.
DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk syntetyczny

Lepkość

300 ± 40 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

40 - 60 g/m²

Barwa

naturalna lub czerwona

Odporność termiczna spoiny

do 50°C

Zawartość suchej masy

ok. 50%

Aplikacja

pistolet natryskowy

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,4 - 2,0 mm

Czas otwarty

30 s - 15 minut

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

BONIKOL T-701
Jednoskładnikowy klej na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań
w przemyśle meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych
oraz elementów tapicerskich. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów obiciowych
(skór naturalnych, syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych pomiędzy sobą oraz
z drewnem, płytami wiórowymi, płytami pilśniowymi lub tekturą. Klej do zastosowań dwustronnych.
Charakteryzuje się natychmiastowym pierwszym chwytem.
DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk syntetyczny

Lepkość

240 ± 30 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

40 - 60 g/m²

Barwa

naturalna lub czerwona

Odporność termiczna spoiny

do 50°C

Zawartość suchej masy

ok. 40%

Aplikacja

pistolet natryskowy

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,4 - 1,8 mm

Czas otwarty

30 s - 15 minut

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

BONIKOL T-601
Jednoskładnikowy klej na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań
w przemyśle meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych
oraz elementów tapicerskich. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów obiciowych
(skór naturalnych, syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych pomiędzy sobą oraz
z drewnem, płytami wiórowymi, płytami pilśniowymi lub tekturą. Klej do zastosowań dwustronnych.
Charakteryzuje się natychmiastowym pierwszym chwytem.
DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk syntetyczny

Lepkość

160 ± 20 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

40 - 60 g/m²

Barwa

naturalna lub czerwona

Odporność termiczna spoiny

do 50°C

Zawartość suchej masy

ok. 38%

Aplikacja

pistolet natryskowy

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,4 - 1,8 mm

Czas otwarty

30 s - 15 minut

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C
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KLEJE TAPICERSKIE

NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKOWEJ

BONIKOL T-571 NX
Jednoskładnikowy klej niepalny na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle
meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych i sprężynowych oraz elementów
tapicerskich. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów obiciowych (skór naturalnych, syntetycznych
i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami wiórowymi, płytami pilśniowymi lub
tekturą. Klej możliwy do zastosowań jednostronnych. Charakteryzuje się natychmiastowym pierwszym chwytem, ograniczonym
zapachem oraz podwyższoną odpornością termiczną spoiny. Możliwość klejenia elementów przy dużych naprężeniach.
DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk syntetyczny

Lepkość

1100 ± 100 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

40 - 60 g/m²

Barwa

naturalna lub czerwona

Odporność termiczna spoiny

do 60°C

Zawartość suchej masy

ok. 47%

Aplikacja

pistolet natryskowy

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,5 - 2,5 mm

Czas otwarty

30 s - 10 minut

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

BONIKOL T-571 N
Jednoskładnikowy klej niepalny na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań
w przemyśle meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych
i sprężynowych oraz elementów tapicerskich. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich, materiałów
obiciowych (skór naturalnych, syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych pomiędzy sobą
oraz z drewnem, płytami wiórowymi, płytami pilśniowymi lub tekturą. Klej do zastosowań dwustronnych.
Charakteryzuje się natychmiastowym pierwszym chwytem oraz podwyższoną odpornością termiczną spoiny.
DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk syntetyczny

Lepkość

1000 ± 100 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

40 - 60 g/m²

Barwa

naturalna lub czerwona

Odporność termiczna spoiny

do 60°C

Zawartość suchej masy

ok. 47%

Aplikacja

pistolet natryskowy

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,5 - 2,5 mm

Czas otwarty

30 s - 10 minut

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

BONIKOL T-591 NC
Jednoskładnikowy klej niepalny na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań
w przemyśle meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych
i sprężynowych oraz elementów tapicerskich. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich,
materiałów obiciowych (skór naturalnych, syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych
pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami wiórowymi, płytami pilśniowymi lub tekturą. Klej do zastosowań
dwustronnych. Charakteryzuje się natychmiastowym pierwszym chwytem i ograniczonym zapachem.
DANE TECHNICZNE
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Baza

kauczuk syntetyczny

Lepkość

425 ± 75 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

40 - 60 g/m²

Barwa

naturalna lub czerwona

Odporność termiczna spoiny

do 50°C

Zawartość suchej masy

ok. 40%

Aplikacja

pistolet natryskowy

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,4 - 1,8 mm

Czas otwarty

30 s - 10 minut

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

KLEJE TAPICERSKIE

NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKOWEJ

BONIKOL T-571 NA
Jednoskładnikowy klej niepalny na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań
w przemyśle meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych
i sprężynowych oraz elementów tapicerskich. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich,
materiałów obiciowych (skór naturalnych, syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych
pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami wiórowymi, płytami pilśniowymi lub tekturą. Klej do zastosowań
dwustronnych. Charakteryzuje się natychmiastowym pierwszym chwytem.
DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk syntetyczny

Lepkość

425 ± 75 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

40 - 60 g/m²

Barwa

naturalna lub czerwona

Odporność termiczna spoiny

do 50°C

Zawartość suchej masy

ok. 40%

Aplikacja

pistolet natryskowy

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,4 - 1,8 mm

Czas otwarty

30 s - 10 minut

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

BONIKOL T-491 NC
Jednoskładnikowy klej niepalny na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań
w przemyśle meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych
i sprężynowych oraz elementów tapicerskich. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich,
materiałów obiciowych (skór naturalnych, syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych
pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami wiórowymi, płytami pilśniowymi lub tekturą. Klej do zastosowań
dwustronnych. Charakteryzuje się natychmiastowym pierwszym chwytem i ograniczonym zapachem.
DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk syntetyczny

Lepkość

230 ± 40 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

40 - 60 g/m²

Barwa

naturalna lub czerwona

Odporność termiczna spoiny

do 50°C

Zawartość suchej masy

ok. 35%

Aplikacja

pistolet natryskowy

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,4 - 1,8 mm

Czas otwarty

30 s - 10 minut

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

BONIKOL T-471 NA
Jednoskładnikowy klej niepalny na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań
w przemyśle meblarskim. Rekomendowany do produkcji mebli tapicerowanych, materaców piankowych
i sprężynowych oraz elementów tapicerskich. Służy do klejenia pianek, włóknin i wat tapicerskich,
materiałów obiciowych (skór naturalnych, syntetycznych i tkanin tapicerskich), filcu i mat kokosowych
pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami wiórowymi, płytami pilśniowymi lub tekturą. Klej do zastosowań
dwustronnych. Charakteryzuje się natychmiastowym pierwszym chwytem.
DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk syntetyczny

Lepkość

230 ± 40 mPa.s

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Naniesienie kleju

40 - 60 g/m²

Barwa

naturalna lub czerwona

Odporność termiczna spoiny

do 50°C

Zawartość suchej masy

ok. 35%

Aplikacja

pistolet natryskowy

Temp. pracy

min. 15°C

Średnica dyszy

1,4 - 1,8 mm

Czas otwarty

30 s - 10 minut

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C
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KLEJE DO DREWNA

NA BAZIE WODNEJ

BODIDUR D4 ECO PLUS
Dwuskładnikowy klej na bazie dyspersji polioctanu winylu w klasie wodoodporności D4 (zgodnie
z normą PN-EN 204, przeznaczony do profesjonalnych zastosowań stolarskich i w przemyśle meblarskim.
Rekomendowany do produkcji stolarki budowlanej zewnętrznej i wewnętrznej (okna, drzwi, parapety),
mebli, elementów drewnianych i drewnopodobnych. Służy do klejenia drewna litego miękkiego i twardego,
płyt wiórowych, pilśniowych, sklejki i materiałów drewnopodobnych. Przeznaczony do stosowania w prasach
na zimno i na gorąco oraz do klejenia ręcznego. Klej możliwy do zastosowań jednostronnych.
DANE TECHNICZNE
Baza

dyspersja polioctanu winylu

Wydajność klejenie montażowe 160 - 200 g/m²

Barwa

biała

Aplikacja

pędzel, wałek, maszynowo

Zawartość suchej masy

ok. 50%

Ciśnienie prasowania

0,1 - 0,8 N/m²

Temp. pracy

min. 15°C

Wilgotność drewna

8 - 12%

Czas otwarty

3 - 10 minut

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Lepkość

14000 ± 3000 mPa.s

pH

4,5 - 5,0

BONIDUR D3 ECO PLUS
Jednoskładnikowy klej na bazie dyspersji polioctanu winylu w klasie wodoodporności D3 (zgodnie z normą PN-EN
204) przeznaczony do profesjonalnych zastosowań stolarskich i w przemyśle meblarskim. Rekomendowany do
produkcji stolarki budowlanej wewnętrznej (drzwi, parapety), mebli, elementów drewnianych i drewnopodobnych.
Służy do klejenia drewna litego miękkiego i twardego, płyt wiórowych, pilśniowych, sklejki i materiałów
drewnopodobnych. Przeznaczony do stosowania w prasach na zimno, do klejenia ręcznego oraz w prasach na
gorąco do klejenia fornirów i laminatów do płyt wiórowych i MDF. Klej możliwy do zastosowań jednostronnych.
DANE TECHNICZNE
Baza / Barwa

dyspersja polioctanu winylu / biała

Wydajność okleinowanie

80 - 140 g/m²

Zawartość suchej masy

ok. 50%

Aplikacja

pędzel, wałek, maszynowo

Temp. pracy

min. 15°C

Ciśnienie prasowania

0,1 - 0,8 N/m²

Czas otwarty

3 - 10 minut

Wilgotność drewna

8 - 12%

Lepkość

14000 ± 3000 mPa.s

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

pH

4,5 - 5,0

Wydajność klejenie montażowe 160 - 200 g/m²

BONIDUR D3 ECO
Jednoskładnikowy klej na bazie dyspersji polioctanu winylu w klasie wodoodporności D3 (zgodnie z normą PN-EN
204) przeznaczony do profesjonalnych zastosowań stolarskich i w przemyśle meblarskim. Rekomendowany do
produkcji stolarki budowlanej wewnętrznej (drzwi, parapety), mebli, elementów drewnianych i drewnopodobnych.
Służy do klejenia drewna litego miękkiego i twardego, płyt wiórowych, pilśniowych, sklejki i materiałów
drewnopodobnych. Przeznaczony do stosowania w prasach na zimno, do klejenia ręcznego oraz w prasach na
gorąco do klejenia fornirów i laminatów do płyt wiórowych i MDF. Klej możliwy do zastosowań jednostronnych.
DANE TECHNICZNE
Baza / Barwa

dyspersja polioctanu winylu / biała

Wydajność okleinowanie

80 - 140 g/m²

Zawartość suchej masy

ok. 46%

Aplikacja

pędzel, wałek, maszynowo

Temp. pracy

min. 15°C

Ciśnienie prasowania

0,1 - 0,8 N/m²

Czas otwarty

3 - 10 minut

Wilgotność drewna

8 - 12%

Lepkość

9000 ± 1500 mPa.s

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

pH

4,0 - 5,0

Wydajność klejenie montażowe 160 - 200 g/m²
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KLEJE DO DREWNA

NA BAZIE WODNEJ

BONIDUR D2 ECO PLUS
Jednoskładnikowy klej na bazie dyspersji polioctanu winylu w klasie wodoodporności D2 (zgodnie
z normą PN-EN 204) przeznaczony do profesjonalnych zastosowań stolarskich i w przemyśle meblarskim.
Rekomendowany do produkcji mebli, elementów drewnianych i drewnopodobnych. Służy do klejenia
drewna litego miękkiego i twardego, płyt wiórowych, pilśniowych, sklejki i materiałów drewnopodobnych.
Przeznaczony do stosowania w prasach na zimno, do klejenia ręcznego oraz w prasach na gorąco.
Klej możliwy do zastosowań jednostronnych.
DANE TECHNICZNE
Baza

dyspersja polioctanu winylu

Wydajność klejenie montażowe 90 - 180 g/m²

Barwa

biała

Ciśnienie prasowania

0,1 - 0,8 N/m²

Zawartość suchej masy

ok. 50%

Aplikacja

pędzel, wałek, maszynowo

Temp. pracy

min. 15°C

Wilgotność drewna

8 - 12%

Czas otwarty

3 - 8 minut

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Lepkość

14000 ± 4000 mPa.s

pH

4,5 - 5,5

BONIDUR D1
Jednoskładnikowy klej na bazie dyspersji polioctanu winylu w klasie wodoodporności D1 (zgodnie z normą
PN-EN 204) przeznaczony do zastosowań stolarskich i w przemyśle meblarskim. Rekomendowany jako
klej pomocniczy do produkcji mebli, elementów drewnianych i drewnopodobnych. Służy do klejenia na
zimno drewna miękkiego, płyt pilśniowych, materiałów drewnopodobnych, sklejki, tkanin i papieru. Klej do
zastosowań dwustronnych.

DANE TECHNICZNE
Baza

dyspersja polioctanu winylu

Wydajność klejenie montażowe 90 - 180 g/m²

Barwa

biała

Ciśnienie prasowania

0,1 - 0,8 N/m²

Zawartość suchej masy

ok. 43%

Aplikacja

pędzel, wałek

Temp. pracy

min. 15°C

Wilgotność drewna

8 - 12%

Czas otwarty

2 - 5 minut

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Lepkość

6000 ± 1000 mPa.s

pH

3,0 - 5,0
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KLEJE DO DREWNA

POLIURETANOWE

BONIPUR D-105
Jednoskładnikowy klej poliuretanowy w klasie wodoodporności D4 (zgodnie z normą PN-EN 204)
przeznaczony do profesjonalnych zastosowań stolarskich. Rekomendowany do produkcji elementów mebli
ogrodowych, korpusów drewnianych i drewnopodobnych, ogrodzeń, schodów giętych i innych wyrobów
wykorzystywanych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Umożliwia klejenie drewna, stali, betonu, kamienia
naturalnego i syntetycznego. Przeznaczony do stosowania w prasach. Klej do zastosowań jednostronnych.

DANE TECHNICZNE
Baza

poliuretan

Wydajność klejenie montażowe 100 - 700 g/m²

Barwa

brązowa

Aplikacja

szpachla, wałek, maszynowo

Zawartość suchej masy

100%

Ciśnienie prasowania

0,1 - 0,5 N/m²

Temp. pracy

min. 15°C

Czas prasowania

3h-5h

Czas otwarty

60 - 150 minut

Wilgotność drewna

do 25%

Lepkość

8000 ± 500 mPa.s

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

BONIPUR D-85
Jednoskładnikowy klej poliuretanowy w klasie wodoodporności D4 (zgodnie z normą PN-EN 204)
przeznaczony do profesjonalnych zastosowań stolarskich. Rekomendowany do produkcji elementów mebli
ogrodowych, korpusów drewnianych i drewnopodobnych, ogrodzeń, schodów giętych i innych wyrobów
wykorzystywanych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Umożliwia klejenie drewna, stali, betonu, kamienia
naturalnego i syntetycznego. Przeznaczony do stosowania w prasach. Klej do zastosowań jednostronnych.

DANE TECHNICZNE
Baza

poliuretan

Wydajność klejenie montażowe 100 - 700 g/m²

Barwa

brązowa

Aplikacja

szpachla, wałek, maszynowo

Zawartość suchej masy

100%

Ciśnienie prasowania

0,1 - 0,5 N/m²

Temp. pracy

min. 15°C

Czas prasowania

2 h 30 minut - 3 h

Czas otwarty

50 - 100 minut

Wilgotność drewna

do 25%

Lepkość

8000 ± 500 mPa.s

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

BONIPUR D-65
Jednoskładnikowy klej poliuretanowy w klasie wodoodporności D4 (zgodnie z normą PN-EN 204)
przeznaczony do profesjonalnych zastosowań budowlanych. Rekomendowany do klejenia papy bitumicznej
do styropianu (styropapy), styropianu ze styropianem, drewnem, płytami wiórowymi i drewnopodobnymi.
Przeznaczony do stosowania w prasach. Klej do zastosowań jednostronnych.

DANE TECHNICZNE
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Baza

poliuretan

Barwa

brązowa

Wydajność klejenie montażowe 100 - 700 g/m²
Aplikacja

butelka, szpachla, wałek, maszynowo

Zawartość suchej masy

100%

Ciśnienie prasowania

0,1 - 0,5 N/m²

Temp. pracy

min. 15°C

Czas prasowania

2 h - 2 h 30 minut

Czas otwarty

40 - 80 minut

Wilgotność drewna

do 25%

Lepkość

8000 ± 500 mPa.s

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

KLEJE DO DREWNA

POLIURETANOWE

BONIPUR D-35
Jednoskładnikowy klej poliuretanowy w klasie wodoodporności D4 (zgodnie z normą PN-EN 204)
przeznaczony do profesjonalnych zastosowań stolarskich. Rekomendowany do produkcji mebli ogrodowych,
korpusów drewnianych i drewnopodobnych, ogrodzeń, schodów i innych wyrobów wykorzystywanych
na zewnątrz i wewnątrz budynków. Umożliwia klejenie drewna, stali, betonu, kamienia naturalnego
i syntetycznego. Przeznaczony do stosowania w prasach. Klej do zastosowań jednostronnych.

DANE TECHNICZNE
Baza

poliuretan

Wydajność klejenie montażowe 100 - 700 g/m²

Barwa

brązowa

Aplikacja

szpachla, wałek, maszynowo

Zawartość suchej masy

100%

Ciśnienie prasowania

0,1 - 0,5 N/m²

Temp. pracy

min. 15°C

Czas prasowania

1 h 15 minut - 1 h 45 minut

Czas otwarty

25 - 50 minut

Wilgotność drewna

do 25%

Lepkość

8000 ± 500 mPa.s

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

BONIPUR D-13
Jednoskładnikowy klej poliuretanowy w klasie wodoodporności D4 (zgodnie z normą PN-EN 204)
przeznaczony do profesjonalnych zastosowań stolarskich. Rekomendowany do produkcji mebli ogrodowych,
krótkich łuków drewnianych, ogrodzeń, palet drewnianych i innych wyrobów wykorzystywanych na zewnątrz
i wewnątrz budynków. Umożliwia klejenie drewna, stali, betonu, kamienia naturalnego i syntetycznego.
Przeznaczony do stosowania w prasach. Klej do zastosowań jednostronnych.

DANE TECHNICZNE
Baza

poliuretan

Wydajność klejenie montażowe 100 - 700 g/m²

Barwa

brązowa

Aplikacja

szpachla, wałek, maszynowo

Zawartość suchej masy

100%

Ciśnienie prasowania

0,1 - 0,5 N/m²

Temp. pracy

min. 15°C

Czas prasowania

45 - 60 minut

Czas otwarty

10 - 25 minut

Wilgotność drewna

do 25%

Lepkość

7500 ± 500 mPa.s

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

BONIPUR D-10
Jednoskładnikowy klej poliuretanowy w klasie wodoodporności D4 (zgodnie z normą PN-EN 204)
przeznaczony do profesjonalnych zastosowań stolarskich. Rekomendowany do produkcji mebli ogrodowych,
krótkich łuków drewnianych, ogrodzeń, palet drewnianych i innych wyrobów wykorzystywanych na zewnątrz
i wewnątrz budynków. Umożliwia klejenie drewna, stali, betonu, kamienia naturalnego i syntetycznego.
Przeznaczony do stosowania w prasach. Klej do zastosowań jednostronnych.

DANE TECHNICZNE
Baza

poliuretan

Wydajność klejenie montażowe 100 - 700 g/m²

Barwa

brązowa

Aplikacja

szpachla, wałek, maszynowo

Zawartość suchej masy

100%

Ciśnienie prasowania

0,1 - 0,5 N/m²

Temp. pracy

min. 15°C

Czas prasowania

30 - 45 minut

Czas otwarty

5 - 10 minut

Wilgotność drewna

do 25%

Lepkość

7000 ± 1000 mPa.s

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C
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KLEJE W AEROZOLACH

ROZPUSZCZALNIKOWE

BONIFIX CONTACT SPRAY 960 STRONG
Jednoskładnikowy klej na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań
w przemyśle meblarskim. Służy do klejenia obrzeży meblowych (PCV, ABS, naturalnych), laminatów
HPL, płyt meblowych (wiórowych, MDF, HDF, melaminowych), tworzyw sztucznych (PP, PCV, ABS, HIPS),
materiałów tapicerskich, pianki, tkanin, skóry, gumy, korka, tektury i większości metali. Klej do zastosowań
dwustronnych. Charakteryzuje się natychmiastowym pierwszym chwytem.

DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk syntetyczny

Czas otwarty

3h

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Wydajność

8 - 10 m²

Barwa

naturalna

Odporność termiczna spoiny

do 90°C

Zawartość suchej masy

ok. 40%

Aplikacja

aerozol

Temp. pracy

min. 15°C

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

BONIFIX CONTACT SPRAY 860
Jednoskładnikowy klej na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań
w przemyśle meblarskim. Służy do klejenia laminatów HPL, płyt meblowych (wiórowych, MDF, HDF,
melaminowych), tworzyw sztucznych (PP, PCV, ABS, HIPS), obrzeży meblowych (PCV, ABS, naturalnych),
materiałów tapicerskich, pianki, tkanin, skóry, gumy, korka, tektury i większości metali. Klej do zastosowań
dwustronnych. Charakteryzuje się natychmiastowym pierwszym chwytem.

DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk syntetyczny

Czas otwarty

4h

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Wydajność

8 - 10 m²

Barwa

naturalna

Odporność termiczna spoiny

do 90°C

Zawartość suchej masy

ok. 30%

Aplikacja

aerozol

Temp. pracy

min. 15°C

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

BONIFIX CONTACT SPRAY 760 HT
Jednoskładnikowy klej na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań
w przemyśle meblarskim i motoryzacyjnym. Służy do klejenia laminatów HPL, płyt meblowych (wiórowych,
MDF, HDF, melaminowych), tworzyw sztucznych (PP, PCV, ABS, HIPS), materiałów tapicerskich, pianki,
tkanin, skóry, gumy, korka, tektury i większości metali. Klej do zastosowań dwustronnych. Charakteryzuje
się natychmiastowym pierwszym chwytem.

DANE TECHNICZNE
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Baza

kauczuk syntetyczny

Czas otwarty

4h

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Wydajność

8 - 10 m²

Barwa

naturalna

Odporność termiczna spoiny

do 110°C

Zawartość suchej masy

ok. 30%

Aplikacja

aerozol

Temp. pracy

min. 15°C

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

KLEJE W AEROZOLACH

ROZPUSZCZALNIKOWE

BONIFIX CONTACT SPRAY 590
Jednoskładnikowy klej na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do profesjonalnych zastosowań
w przemyśle meblarskim. Służy do klejenia laminatów HPL, płyt meblowych (wiórowych, MDF, HDF,
melaminowych), tworzyw sztucznych (PP, PCV, ABS, HIPS), obrzeży meblowych (PCV, ABS, naturalnych),
materiałów tapicerskich, pianki, tkanin, skóry, gumy, korka, tektury i większości metali. Klej do zastosowań
dwustronnych. Charakteryzuje się równomiernym natryskiem i natychmiastowym pierwszym chwytem.

DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk syntetyczny

Czas otwarty

4h

Pierwszy chwyt

natychmiastowy

Wydajność

8 - 10 m²

Barwa

naturalna

Odporność termiczna spoiny

do 90°C

Zawartość suchej masy

ok. 30%

Aplikacja

aerozol

Temp. pracy

min. 15°C

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

BONIFIX CONTACT SPRAY 290
Jednoskładnikowy klej na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Służy
do klejenia polistyrenu, EPS, wełny mineralnej, materiałów tapicerskich, pianki, tkanin, skóry, korka
i tektury pomiędzy sobą oraz do drewna, sklejki, materiałów drewnopodobnych i metalu. Klej do zastosowań
dwustronnych.

DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk syntetyczny

Czas otwarty

4h

Pierwszy chwyt

bardzo dobry

Wydajność

8 - 10 m²

Barwa

naturalna

Odporność termiczna spoiny

do 90°C

Zawartość suchej masy

ok. 30%

Aplikacja

aerozol

Temp. pracy

min. 15°C

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

BONIFIX CLEANER
Zmywacz pozostałości klejów kontaktowych i samoprzylepnych, pyłów, olejów i smarów z powierzmi płyt
meblowych, laminatów, obrzeży oraz metali. Nadaje się również do czyszczenia narzędzi stolarskich.

DANE TECHNICZNE
Baza

rozpuszczalnik

Aplikacja

czyściwo, rozpylacz

Barwa

transparentny

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C
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