Tabela produktów MULTIBOND do z³¹cz
elastycznych i klejenia du¿ych powierzchni
Konsystencja
/ kolor

Czas
u¿ycia

Czas
wi¹zania

3111

p³ynny

30-40min

3112

p³ynny

20-30min

p³ynny

15min

120-150min klejenie warstwowe p³yt typu “sandwich”, zalewanie
60min
form, cienkie spoiny, twarda
i szklista powierzchnia
30-40min

pó³p³ynny

30-40min

pó³p³ynny

20-30min

pó³p³ynny

15min

3131

pasta

30-40min

3132

pasta

20-30min

3133

pasta

15min

p³ynny

30-40min

p³ynny

20-30min

p³ynny

15min

pó³p³ynny

30-40min

pó³p³ynny

20-30min

MULTIBOND

Rodzaj

Iloœæ
Proporcje
sk³adn. mieszania

3113
3121
3122
3123

kleje poliuretanowe (PU)
twardoelastyczne
do du¿ych powierzchni,
nak³adanie rêczne
lub mechaniczne

5:1

2

3211
3212
3213
3221
3222
3223

kleje poliuretanowe (PU)
elastyczne
do du¿ych powierzchni,
nak³adanie rêczne
lub mechaniczne

4:1

Typowe zastosowanie

120-150min klejenie warstwowe p³yt typu “sandwich”, grubsze,
60min
formowalne spoiny, twarda
i pó³szklista powierzchnia
30-40min
120-150min klejenie warstwowe p³yt typu “sandwich” i pod³óg, gru60min
be spoiny, twarda i pó³matowa powierzchnia
30-40min
120-150min klejenie warstwowe p³yt elastycznych, g¹bek i pianek,
60min
zalewanie form, cienkie spoiny, miêkka powierzchnia
30-40min
120-150min klejenie warstwowe p³yt elastycznych, pianek, ok³adzin
60min
na œcianach, grubsze spoiny,
miêkka powierzchnia
30-40min

pó³p³ynny

15min

3231

pasta

30-40min

3232

pasta

20-30min

3233

pasta

15min

120-150min mocowanie p³yt PU na œcianach wagonów i zbiorników,
60min
przyklejanie pod³óg i ok³adzin, grube elastycz. spoiny
30-40min

3314

p³ynny

6-9min

30-60min

pó³p³ynny

45-55min

1-3h

pó³p³ynny

25-45min

60-90min

zagêszczony

15-30min

4h

pó³p³ynny

5-10min

60-90min

zagêszczony

15-25min

60-90min

pó³p³ynny

15-25min

60-90min

pó³p³ynny

60min

6h

pó³p³ynny

20min

3h

3424

pó³p³ynny

7min

1h

3641

pasta

1min

5min

3645

pasta

5min

15min

3670

pasta

45sek

3min

pasta

5min

15min

pasta

1min

5min

¿el

45sek

3-5min

p³ynny

1-2min

5-10min

5min

10-15min

10-15min

30min

3321

klej PU puchn¹cy

3322
3323
3324

klej PU puchn. z w³óknem
klej PU puchn¹cy

3333

1

-

3413
3421
3422

3675

kleje PU puchn¹ce
z nape³niaczami
mineralnymi

kleje PU elastyczne

kleje PU twardoelastyczne
1:1

3681
5821

kleje MMA przezroczyste

2

5822
5823

pasta

kleje MMA nape³nione

5824
5922

klej hybrydowy do PE/PP

22
24

23

kleje dyspersyjne

naprawa elementów z tworzyw (zderzaki, uchwyty itp)
w pojazdach, monta¿ szyb
pancernych w bankowozach,
usuwanie wad w wyrobach
z gumy, uszczelnianie obudów w elektronice.
konstrukcyjne klejenie aluminium, stali szlachetnych, tworzyw, laminatów w poszyciach
pojazdów, statków, ³odzi, jachtów, przyczep, wiatraków

pasta

1-3min

1-2h

klejenie PE, PP, PCV, metali

p³ynny

10-30min

24h

klejenie taœmoci¹gów

p³ynny

15-20min

24h

p³ynny

20-60min

24h

p³ynny

17-20min

36h

klejenie warstwowe, okleinowanie, ³¹czenie gum, metali,
tworzyw, skór, skaju, korka,
folii, laminatów itp.

p³ynny

1-3min

natychmiast warstwa samoprzylepna

zagêszczony

1min

30-60min

klejenie kartonu i drewna

-

29/29D

klejenie warstwowe, produkcja sprzêtu sportowego: desek surfingowych, nart, deskorolek itp., klejenie konstrukcji z drewna w budown.

20:1
kleje rozpuszczalnikowe

26

klejenie warstwowe p³yt typu “sandwich”, g¹bek, pianek, materia³ów izolacyjnych (we³na min.,styropian)
do twardych pod³o¿y, klejenie konstrukcyjne i okleinowanie drewna i p³yt drewnopochodnych, klasa D4

10:1

25

1

konstrukcyjne klejenie
z³¹cz elastycznych i du¿ych powierzchni

ultra PU

masa klej¹ca PU

30-60ShA

pasta

15-20min

12-24h

uszczelnianie z³¹cz i spawów

ultra SC

elastyczny klej PU

60-70ShA

pasta

15-20min

12-24h

wklejanie szyb w pojazdach

ultra MS

elastyczny MS-Polimer

50-60ShA

pasta

15-20min

12-24h

klejenie konstrukcyjne
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PRZYK£ADY ZASTOSOWAÑ
PRODUKTÓW MULTIBOND:
Wklejanie szyb w karoserie
pojazdów, monta¿ szyb
pancernych w bankowozach:
- kleje “ultra PU”, “ultra SC”, “ultra MS”
- kleje MMA (grupa 58..)
- kleje PU (grupa 36..)

£¹czenie ze sob¹ du¿ych powierzchni metalowych, laminatów,
szk³a, drewna i ró¿nych tworzyw wymaga zupe³nie innych metod i œrodków, w porównaniu z klejeniem ma³ych elementów np.
czêœci maszyn czy drobnych detali w sprzêcie AGD.
Do specyficznych warunków jakie wystêpuj¹ w spoinie przy
klejeniu elementów o du¿ych powierzchniach nale¿¹:
- brak mo¿liwoœci odparowania rozpuszczalników,
- brak mo¿liwoœci wch³aniania wilgoci z otoczenia,
- mo¿liwoœæ tworzenia siê pêcherzy powietrza,
- wielkoœæ i waga du¿ych elementów,
- czêsta koniecznoœæ u¿ywania prasy lub œcisków.
W ofercie produktów MULTIBOND znajduje siê kilka grup
produktów szczególnie przydatnych do klejenia du¿ych powierzchni oraz innych z³¹cz, jakie stosuje siê w ³¹czeniu du¿ych
powierzchni z profilami konstrukcyjnymi. S¹ to:
- kleje poliuretanowe jedno i dwusk³adnikowe,
- kleje dwusk³adnikowe MMA.
- masy klej¹ce na bazie PU i MS-Polimerów,
- kleje rozpuszczalnikowe,
- kleje dyspersyjne.

KLEJE POLIURETANOWE:
Kleje na bazie poliuretanu wystæpujà w formie jedno i dwu
skùadnikowych kompozycji. Po utwardzeniu sà caùkowicie
wodoodporne i wykazujà bardzo dobrà przyczepnoúã do
takich materiaùów jak: metale (w tym aluminium), drewno
i materiaùy drewnopochodne, styropian, weùna mineralna, tworzywa sztuczne za wyjàtkiem poliolefin, kamieñ,
ceramika, beton, karton, pùyta G-K. Przed utwardzeniem
nie wydzielaj¹ toksycznych ani dra¿ni¹cych zapachów,
nie zawieraj¹ rozpuszczalników. Znajduj¹ szerokie zastosowanie w budownictwie, konstrukcji pojazdów i maszyn,
monta¿u i produkcji materia³ów izolacyjnych, filtrów,
pêdzli, szczotek i wielu innych.
W ofercie MULTIBOND produkty poliuretanowe znajduj¹
siê w serii “3000” oraz w grupie produktów “ultra”. S¹ to:
- seria 31.. - kleje twardoelastyczne dwusk³adnikowe
- seria 32.. - kleje elastyczne dwusk³adnikowe
- seria 33.. - kleje jednosk³adnikowe puchn¹ce
- seria 34.. - kleje jednosk³adnikowe puchn¹ce nape³nione
- seria 36.. - kleje dwusk³adnikowe w strzykawkach 1:1
- utra PU - masy klej¹co-uszczelniaj¹ce jednosk³adnikowe
- ultra SC - konstrukcyjne kleje elastyczne jednosk³adnik.
KLEJE MMA:
to grupa dwuskùadnikowych klejów konstrukcyjnych na
bazie metakrylanu metylu, które utwardzajà siæ w krótkim czasie uzyskujàc duýà wytrzymaùoúã mechanicznà,
termicznà oraz odpornoúã chemicznà. Klejami MMA
moýna ùàczyã aluminium, stal, stal nierdzewnà, miedê,
powierzchnie galwanizowane i platerowane; ¿elkoty, wùókno szklane, SMC, BMC, laminaty poliestrowe, epoksydo-

Klejenie ok³adzin z gumy,
tkanin, folii, pianek
do pod³o¿y twardych i miêkkich:
- kleje rozpuszczalnikowe
- kleje PU (grupa 32..)
- kleje dyspersyjne

we, fenolowe, winyloestrowe i DCPD; tworzywa sztuczne:
ABS, winyle (PCV), akryle (PMMA), poliamidy (nylony),
poliwêglany, poliuretany; ferryty, gumy neoprenowe.
Znajduj¹ zastosowanie w produkcji pojazdów szynowych,
³odzi, jachtów, sprzêtu sportowego, samochodów itp.
W ofercie MULTIBOND produkty te znajduj¹ siê w grupie
“58..” i “59..”.
MASY KLEJ¥CE NA BAZIE MS-POLIMERÓW:
MS-Polimery to nowoczesne masy klejàco-uszczelniaj¹ce, tworz¹ce mocne i elastyczne spoiny. Dziêki swojej
strukturze chemicznej ³¹cz¹ w sobie zalety ró¿nych innych rodzajów klejów i uszczelniaczy - nie posiadaj¹c
jednak ich wad. Modyfikacja polimeru silanami, zwiêksza
wytrzyma³oœæ masy i przyleganie do pod³o¿a. Posiadaj¹
bardzo dobr¹ odpornoœæ na UV, wodê morsk¹, zmienne
temperatury. W stanie nieutwardzonym dobrze przewodzà pràd elektryczny - moýna przez nie zgrzewaã
blachy zapewniajàc szczelnoúã zùàcza.
W ofercie MULTIBOND produkty te znajduj¹ siê w grupie
“ultra MS”.
KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE:
Kleje te nie polimeryzuj¹. Zawieraj¹ p³ynny rozpuszczalnik, który po odparowaniu pozwala kauczukowi znajduj¹cemu siê w kleju zagêœciæ swoj¹ strukturê i uzyskaæ
odpowiednie w³aœciwoœci klej¹ce. Niektóre z nich musz¹
byæ dotwardzone termicznie. Mo¿na nimi ³¹czyæ ró¿ne
materia³y: gumy, tworzywa, tkaniny, filce, korek, metale,
ceramikê, szk³o, kamieñ, drewno, karton.
Kleje tego typu bardzo dobrze nadaj¹ siê do klejenia
wiêkszych powierzchni (klejenie warstwowe) blach, gum,
skóry, tkanin, folii, sklejki np. w budownictwie, produkcji
pojazdów, jachtów i statków. Wystêpuj¹ równie¿ w postaci aerozoli.
KLEJE DYSPERSYJNE:
Klej dyspersyjny jest zawiesinà nierozpuszczalnych ¿ywic, które w formie drobnych cz¹stek s¹ wymieszane z
wod¹. Wi¹zanie tego typu klejów odbywa siê przez
odparowanie wody. Kleje dyspersyjne nie zawieraj¹
rozpuszczalników ani innych szkodliwych substancji
chemicznych. S¹ bezpieczne w pracy i przyjazne dla
œrodowiska. Kleje dyspersyjne zawieraj¹ oprócz wody
ró¿ne odmiany ¿ywic akrylowymi. Po odparowaniu wody
mog¹ pozostawaæ kleiste lub utwardzaæ siê w pe³ni.
W ofercie MULTIBOND kleje rozpuszczalnikowe i dyspersyjne znajduj¹ siê w serii “2000” i s¹ oznaczone dwucyfrowo.
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£¹czenie poszyæ z blach,
laminatów i p³yt warstwowych
z profilami metalowymi:
- kleje “ultra PU”, “ultra SC”, “ultra MS”
- kleje MMA (grupa 58..)

Klejenie laminatów
w konstrukcjach ³odzi,
pojazdów, wiatraków i obudowach:
- kleje MMA (grupa 58..)
- klej MB-5922 w przypadku tworzyw PE i PP

Produkcja i naprawa plandek
z folii i tkanin gumowanych:
- kleje rozpuszczalnikowe
(w niektórych przypadkach
taœmy butylowe)
Naprawa zderzaków
samochodowych i innych
elementów z tworzyw:
- kleje PU (grupa 36..)
- kleje MMA (grupa 58.. i 59..)
Produkcja p³yt warstwowych typu “sandwich”:
- kleje PU (grupa 31.. i 32..)
- kleje rozpuszczalnikowe
Produkcja filtrów samochodowych
i przemys³owych, pêdzli i szczotek:
- kleje PU (grupa 31.., 32.. i 36..)
Klejenie profili aluminiowych
i ze stali szlachetnych
ze szk³em (akwaria) i drewnem:
- kleje “ultra MS”
- kleje MMA (grupa 58..)
- kleje akrylowe (grupa 57..)
- kleje UV (grupa 55.. i 56..)

Uszczelnianie i klejenie
szwów blach karoseryjnych
i z³¹cz w budownictwie:
- kleje “ultra PU”, “ultra SC”, “ultra MS”
- masy i taœmy butylowe (grupa stick B i BA)
Produkcja i naprawa sprzêtu sportowego
(nart, desek surfingowych i deskorolek):
- kleje PU (grupa 31.., 32.., 33.., 34.. i 36..)
- kleje MMA (grupa 58..)
- klej epoksydowy MB-15
Monta¿ ok³adzin z drewna
szlachetnego do laminatów
i metali na jachtach,
statkach i przyczepach:
- kleje “ultra PU”
- kleje “ultra SC”
- kleje “ultra MS”
- kleje PU (grupa 31.. i 32..)
Okleinowanie, produkcja
mebli i stolarki budowlanej:
- kleje PU (grupa 33.. i 34..)
- kleje dyspersyjne
- kleje rozpuszczalnikowe
Przyklejanie pod³óg drewnianych,
brodzików i mozaiki do pod³o¿y
betonowych i p³yt G-K:
- kleje “ultra MS”
- kleje PU (grupa 31.. i 32..)
Oklejanie walców i p³aszczyzn
metalowych gum¹, klejenie
gumowych taœm przenoœnikowych:
- kleje rozpuszczalnikowe MB-22 i MB-26
(w niektórych przypadkach
klej CA MB-453)

UWAGA:
W powy¿szym zestawieniu s¹ przedstawione
jedynie niektóre przyk³ady zastosowañ produktów MULTIBOND okreœlanych jako kleje
elastyczne i twardoelastyczne. W niektórych
przypadkach zamieszczone s¹ dodatkowo
wzmianki o produktach z innych grup np. kleje cyjanoakrylowe (CA) czy taœmy butylowe.
Pe³na informacja o naszych produktach znajduje siê na stronie: www.multibond.pl i jest
stale aktualizowana. Zapraszamy te¿ do kontaktów z naszymi doradcami technicznymi,
z najbli¿szym sprzedawc¹ lub dystrybutorem
produktów MULTIBOND.

