
Tabela produktów MULTIBOND do klejenia
i uszczelniania detali konstrukcyjnych

MULTIBOND
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Rodzaj 

kleje epoksydowe dwu- 
sk³adnikowe mieszane 
1:1 w systemie strzyka-
wek bliŸniaczych z mik-
serem statycznym
 

“p³ynne metale” - 
specjalistyczne pasty
naprawcze epoksydowe 
dwusk³adnikowe miesza-
ne 2:1 lub 3:1
 

kleje b³yskawiczne etylo-
cyjanoakrylowe 

kleje b³yskawiczne etylo-
cyjanoakrylowe elastycz. 

kleje b³yskawiczne mety-
locyjanoakrylowe 

klej b³yskawiczny alkoxy 

klej b³yskawiczny etylowy 

klej b³yskawiczny elastycz. 

kleje anaerobowe do 
zabezpieczania metalo-
wych z³¹cz skrêcanych
przed luzowaniem siê i
rozkrêcaniem
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5121
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5133
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5242

5243

5244
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5315
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5325

5333

5344
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Typowe zastosowanie 
Konsystencja
/ kolor 

Czas
u¿ycia 

Wytrzyma-
³oœæ 

Czas
wi¹zania 

Maks.
szczel. 

pó³p³ynny

pó³p³ynny

pasta

pasta

pasta

zagêszczonyzagêsz

zagêszczony

du¿a/spoina 
twarda

du¿a/spoina
elastyczna

du¿a/spoina
elastyczna

b.du¿a/elast.

bardzo du¿a
/spoina twar-
da, obrabial-
na skrawan.

du¿a/twarda

du¿a/twarda

nieœcieralna

du¿a/spoina
twarda

du¿a/spoina
twarda

trudny
demonta¿

du¿a/spoina
elastyczna

20min

30min

30-40min

20min

*/2-10s

w zale¿noœci od rodza-
  ju pod³o¿a (materia³u)
  i gruboœci spoiny

*/ 

20min

50min

5min

10min

2-10s*/

50-90min

120min

120-150min

90min

5-60s*/

90min

5h

20min

20min

10-90s*/

przezroczyste, twarde spoiny
szk³o/metale/ceramika/beton
ferryt/tworzywa/kamieñ 

przezroczyste, uelastycznione 
spoiny: szk³o/metale/ceramika
beton/ferryt/tworzywa/kamieñ 

du¿a udarnoœæ/sprzêt sportowy

twarde spoiny, kolor bia³y/czarny

“p³ynny metal” w strzykawce

“p³ynne aluminium” w paœcie

“p³ynna stal” w paœcie

“ceramik” odporny na œcieranie

pasta naprawcza do ¿eliwa

klejenie tworzyw PMMA, PC itp.

uniwersalny, podwy¿szona odp.

uniwersalny, elastyczny

b³yskawiczne klejenie - g³ównie
tworzyw sztucznych, w tym po-
liolefin (PP, PE, PTFE itd) oraz
metali, szk³a, korka, kamienia, 
skóry, ceramiki, gumy i tkanin 

b³yskawiczne klejenie - g³ównie
metali i ferrytów i szk³a

czarne kleje elastyczne  do gu-
i metali; du¿a odporn.termiczna 

uelastycznione spoiny: szk³o
metale/ceramika/ferryt/tworzy-
wa/ odporne na wibracje 

œrednia/tw.

œrednia/elas.

2-15s*/

5-20s*/

15-120s*/

20-40s*/

p³ynny

p³ynny

p³ynny

pó³p³ynny

pó³p³ynny

pó³p³ynny

kapilarny
czas
przydat-
noœci do
u¿ycia
kleju po
nanie-
sieniu na
metal jest
praktycz-
nie  
nieograni-
czony,
dopóki
po powie-
rzchni 
kleju 
dociera
tlen.

5-90min**/

5-60min**/

5-40min

w zale¿no-
  œci od ak-
  tywnoœci
  metalu

**/

**/

p³ynny

pasta

pasta

pasta

pasta elastyczna

¿el

¿el elastyczny

pasta z PTFE

utrudn.dem.

trudny dem.

³atwy dem.

œredni
demonta¿

³atwy dem.

³atwy dem.

du¿a/elast.

œredni dem.

du¿a/ 
spoina
twardo-elas.

œredni
demonta¿

utrudniony
demonta¿

trudny dem.

trudny dem.

bardzo
trudny 
demonta¿

1-5min
przed z³¹-
czeniem
powierz-
chni

5-40min**/

5-40min**/

5-30min**/

5-90min**/

5-90min**/

5-30min**/

5-60min**/

5-60min**/

1-5min
po z³¹czeniu
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kleje konstrukcyjne i uszczelniacze
w mechanice maszyn
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5425

5711

5712

5714

5715

kleje anaerobowe do 
mocowania wspó³osiowe-
go metalowych czêœci
typu: wa³-piasta oraz osa-
dzania ko³ków i wpustów  

kleje anaerobowe do 
uszczelniania metalowych
z³¹cz gwintowanych w in-
stalacjach hydraulicznych,
powietrznych i gazowych

uszczelniacze anaerobowe 
do z³¹cz ko³nierzowych

dwusk³adnikowe kleje ak-
rylowe aktywowane chemi-
cznie do metali, szk³a, cera-
miki, kamienia

p³ynny

pó³p³ynny

zagêszczony

pó³p³ynny

pó³p³ynny

zagêszczony

p³ynny

p³ynny

p³ynny

p³ynny

p³ynny

p³ynny

pó³p³ynny

pó³p³ynny

zagêszczony

zagêszczony

zagêszczony

zagêszczony

zagêszczony

gêsty

gêsty

zagêszczony

¿el

p³ynny

pó³p³ynny

du¿a/twarda

1mm

2mm

2mm

2mm

1mm

1mm

1mm

1mm

1mm

0,05mm

0,10mm

0,10mm

0,15mm

0,15mm

0,15mm

0,15mm

0,15mm

0,15mm

0,20mm

0,20mm

0,20mm

0,10mm

0,10mm

0,30mm

0,30mm

0,30mm

0,30mm

0,30mm

0,50mm

0,50mm

0,50mm

0,10mm

0,20mm

0,07mm

0,25mm

0,25mm

0,25mm

0,25mm

0,12mm

0,20mm

2mm

2mm

2mm

3mm

5mm

10mm

3mm

bardzo czêsty demonta¿

aplikacja w skrêcone z³¹cze

naprawa przy ma³ych luzach

do skrajnie du¿ych luzów

czêste demonta¿e ko³nierzy

czêste demonta¿e ko³nierzy

wiêksze ciœnienia i wibracje

wytrzyma³e spoiny kompensu-
j¹ce naprê¿enia termiczne i wi-
bracje w z³¹czach

wype³nianie du¿ych szczelin

du¿e szczeliny i udarnoœæ

precyzyjne z³¹cza w pneumatyce

uszczelniacz z atestem do gazu

do instalacji grzewczych z miedzi

skrajna wytrzym. na ciœnienia

naprawa przy wiêkszych luzach
i du¿ych obci¹¿eniach/ maksy-
malna wytrzyma³oœæ mechani-
czna i odpornoœæ termiczna

mocne spoiny (trudny demon-
ta¿) w ró¿nych tolerancjach pa-
sowania i rozmiarach gwintów:
od M3 do M80

czêsty demonta¿, ma³e i œred-
nie momenty oodkrêcaj¹ce



Ka¿da wspó³czesna maszyna, pojazd czy inne urz¹dzenie 
techniczne sk³ada siê z kilku lub nawet kilkuset czêœci, które 
musz¹ byæ ze sob¹ odpowiednio po³¹czone. Czêsto wymaga siê 
od z³¹cz, oprócz odpowiedniej wytrzyma³oœci i trwa³oœci, aby 
mo¿liwe by³o roz³¹czenie ich czêœci w odpowiednim momencie. 
Jeœli dodaæ do tego ró¿norodnoœæ ³¹czonych materia³ów a wiêc 
równie¿ czêste powstawanie naprê¿eñ, problemu skutecznego 
³¹czenia czêœci nie da siê rozwi¹zaæ bez po³¹czeñ klejowych.

Do specyficznych warunków jakie wystêpuj¹ w procesie  
klejenia elementów skomplikowanych konstrukcji a czêsto o 
niewielkich rozmiarach, nale¿¹:
 - cienkie warstwy kleju przy zapewnieniu szczelnoœci z³¹cza,
 - du¿e, czasem ekstremalne naprê¿enia,
 - zmiennoœæ temperatury i naprê¿eñ w czasie eksploatacji,
 - skomplikowane monta¿e, czêsto w bardzo krótkim czasie,
 - sta³y kontakt z mediami i wysokie ciœnienia w instalacjach.

W ofercie produktów MULTIBOND znajduje siê kilka grup 
produktów szczególnie przydatnych do klejenia niedu¿ych 
detali oraz napraw materia³ów konstrukcyjnych takich jak 
twarde tworzywa i metale. S¹ to:
 - dwusk³adnikowe kleje epoksydowe,
 - jednosk³adnikowe kleje cyjanoakrylowe,
 - jednosk³adnikowe kleje anaerobowe,
 - jednosk³adnikowe kleje akrylowe utwardzane aktywatorami.

KLEJE EPOKSYDOWE: 
Kleje te sà dwukomponentowymi kompozycjami ¿ywic 
epoksydowych, utwardzanymi g³ównie przez zwi¹zki ami-
nowe. W³aœciwie dopasowane parametry ¿ywic i utwar-
dzaczy oraz odpowiednio dobrane nape³niacze i modyfi-
katory powoduj¹, ¿e kleje epoksydowe s¹ u¿yteczne w 
wielu rozwi¹zaniach konstrukcyjnych. Mog¹ byæ przezro-
czyste lub przyjmowaæ kolor i wygl¹d nape³niaczy np. 
metali. Nale¿¹ do najd³u¿ej stosowanych klejów konstruk-
cyjnych. 
W ofercie MULTIBOND produkty epoksydowe znajduj¹ 
siê w serii “1000” i s¹ pierwsz¹ grup¹ produktów 
wytwarzanych w firmie AM Technologia. S¹ to:
- kleje mieszane 1:1 (objêtoœciowo) 
- specjalistyczne pasty naprawcze mieszane g³ównie 2:1
- zalewy i impregnaty

KLEJE CYJANOAKRYLOWE:
to grupa klejów jednosk³adnikowych, bardzo szybko 
utwardzaj¹cych siê pod wp³ywem wilgoci z powietrza. Ze 
wzglêdu na szybk¹ polimeryzacjê oraz niewielkie gruboœ-
ci spoin, nadaj¹ siê jedynie do klejenia niedu¿ych po-
wierzchni. Za to zakres mo¿liwych aplikacji w przemyœle, 
rzemioœle, serwisach naprawczych a nawet w pracach 
hobbystycznych, jest praktycznie nieograniczony.
Nadaj¹ siê do klejenia wiêkszoœci materia³ów twardych i 
elastycznych w³¹cznie z tworzywami trudnosklejalnymi  z

grupy poliolefin (PE, PP, PTFE itp.). 
W ofercie MULTIBOND produkty te znajduj¹ siê w grupie 
“400”. S¹ to:
- kleje etylowe do tworzyw i gumy (podgrupa 41..)
- kleje metylowe do metali (podgrupa 42..)
- kleje alkoxy do tworzyw wra¿liwych (podgrupa 43..)
- kleje etylowe wzmocnione (podgrupa 44..)
- kleje elastyczne czarne (podgrupa 45..)
- kleje elastyczne przezroczyste (podgrupa 46..)

KLEJE ANAEROBOWE:
Ta grupa jednoskùadnikowych klejów do metali wywo³a³a 
ponad 60 lat temu prawdziw¹ rewolucjê w œwiecie z³¹cz 
konstrukcyjnych. Te p³ynne tworzywa sztuczne, utwar-
dzaj¹ce siê w kontakcie z reaktywnymi metalami w nie-
wielkiej szczelinie z³¹cza przyczyni³y siê bez w¹tpienia do 
szybkiego rozwoju ka¿dej bran¿y w przemyœle, gdzie ³¹-
czy siê ze sob¹ metalowe elementy.
W ofercie MULTIBOND produkty te znajduj¹ siê w grupie 
“5000”. S¹ to:
- produkty do zabezpieczania gwintów (podgrupa 51..)
- produkty mocuj¹ce do z³¹cz “wa³-piasta (podgrupa 52..)
- uszczelniacze do z³¹cz gwintowanych (podgrupa 53..)
- uszczelniacze do z³¹cz ko³nierzowych (podgrupa 54..)

KLEJE AKRYLOWE MODYFIKOWANE:
Kleje te s¹ odmian¹ produktów anaerobowych, dlatego 
mog¹ polimeryzowaæ wy³¹cznie bez dostêpu tlenu, w 
szczelinie o niewielkiej gruboœci. Ró¿nica polega na tym, 
¿e ta grupa klejów potrzebuje do polimeryzacji kontaktu 
ze specjalnym aktywatorem a nie z powierzchni¹ metalu.
Pozwala to na stosowanie klejów akrylowych w z³¹czach 
pomiêdzy ró¿nymi (sztywnymi) materia³ami np. metali ze 
szk³em, ferrytem lub ceramik¹. 
W ofercie MULTIBOND kleje akrylowe modyfikowane  
znajduj¹ siê w serii “5000” (podgrupa 57..).

Wymienione wy¿ej grupy klejów konstrukcyjnych tworz¹ 
w aplikacjach trwa³e i wysokowytrzyma³e spoiwo pomiê-
dzy ró¿nymi materia³ami. Czêœæ z nich jest demontowal-
na zwyk³ymi narzêdziami (kleje anaerobowe), inne mog¹ 
stanowiæ budulec dla czêœci maszyn (kleje epoksydowe), 
jeszcze inne, poprzez mo¿liwoœæ automatycznego apliko-
wania (kleje cyjanoakrylowe), wp³ywaj¹ na szybki rozwój 
technik monta¿owych i obni¿kê kosztów produkcji. 
Produkty klej¹ce i naprawcze MULTIBOND s¹ odpowie-
dzi¹ ma stale rosn¹ce potrzeby przemys³u w Polsce oraz 
s¹ ju¿ dostarczane na Litwê i do Niemiec.  

www.multibond.pl

PRZYK£ADY ZASTOSOWAÑ 
PRODUKTÓW MULTIBOND:

Uszczelnienie z³¹cza 
ko³nierzowego na p³aszczyŸnie 
podzia³u korpusu silnika:   
- uszczelniacz anaerobowy MB-5425

Uszczelnienie z³¹cza œwiecy
zap³onowej w gnieŸdzie
aluminiowym korpusu silnika:   
- uszczelniacz anaerobowy MB-5322

Naprawa pêkniêtej 
obudowy przek³adni 
z aluminium (uzupe³nienie
ubytku, wiercenie i gwintowanie):   
- pasta epoksydowa MB-16A

Osadzenie kó³ zembatych
w przek³adni mechanicznej:   
- klej do po³¹czeñ “wa³-piasta” MB-5231

Klejenie detali z tworzywa 
w wodomierzu z elektronicznym 
uk³adem pomiarowym:   
- klej cyjanoakrylowy MB-431

Uszczelnianie
komory 

wodomierza i 
elementów

optycznych:   
- klej epoksydowy 

  MB-1101

Mocowanie 
magnesów 

w obudowie 
wodomierza:   

- klej cyjanoakrylowy MB-421
- klej akrylowy MB-5711/5712

Zabezpieczenie po³¹czenia 
gwintowanego przed odkrêcaniem:   

- klej do œrub o utrudnionym demonta¿u
  MB-5133

Zabezpieczenie po³¹czenia 
gwintowanego przed odkrêcaniem:   

- klej do œrub o œrednim demonta¿u  
MB-5123

Zabezpieczenie nakrêtki 
przed odkrêcaniem:   

- klej do œrub o œrednim demonta¿u  
MB-5121

Trwa³e ³¹czenie metalowych
czêœci zaworu kulowego:   

- klej do po³¹czeñ “wa³-piasta” MB-5242

UWAGA:
W powy¿szym materiale s¹ przedstawione jedynie niektóre przyk³ady zastosowañ produktów MULTIBOND okreœlanych jako kleje konstrukcyjne. Pe³na informacja o naszych 
produktach znajduje siê na stronie:    i jest stale aktualizowana. Zapraszamy te¿ do kontaktów z naszymi doradcami technicznymi lub z najbli¿szym sprzedawc¹. www.multibond.pl


