
INTERCOLL D 3088  
Acrylaatlijm op waterbasis
NIEUW – het op water gebaseerde CR-alternatief

Schoon – Clean Transfer Technology

Snel – zonder wachttijd lijmen

Veelzijdig – voor gestoffeerde meubels, bureaustoelen, confectionering en de matrasindustrie

Ongevaarlijk klasseproduct!
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INTERCOLL D 3088 – Acrylaatlijm op waterbasis – 
het innovatieve alternatief
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Maiburg Lijmen B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP Waalwijk
Tel. +31 416 566 530
Fax +31 416 566 531
www.maiburg.nl
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CERTIFICATE

OEKO-TEX® Association | Splügenstrasse 10 | CH-8027 Zürich | www.oeko-tex.com

Textile chemicals. Tested and verified.
          www.oeko-tex.com/ecopassport

16.0.85906 HOHENSTEIN

Company: Wakol GmbH
 Bottenbacher Str. 30
 66954 Pirmasens, Germany
Product(s): INTERCOLL D 3460
 INTERCOLL D3457
 WAKOL D 3520 special adhesive
 Category: Adhesives
Certifi cate No.: 16.0.85906
Issued By: HOHENSTEIN TEXTILE TESTING INSTITUTE GmbH
Date of Issue: 29.06.2016

Supporting Documents:
• RSL Screening Report
• Analytical Test Report Number: 16.0.85906  
• Declaration of Conformity in accordance with EN ISO 17050 -1
• Detailed information about the components and Safety Data Sheets 
 of the chemical products mentioned above

The above captioned product(s) can be used for the production of human-ecological 
optimized textiles. The results of the tests mentioned in the above documents reveal 
that there is no harmful effect on the human and environmental health of the textiles 
treated/fi nished with the above mentioned products.

This evaluation used the test methods and requirements of the ECO PASSPORT by 
OEKO-TEX® that were in force at the time of the evaluation date.

This ECO PASSPORT certifi cate is valid until 30.06.2017.

Georg Dieners
General Secretary | OEKO-TEX® Association

Georg Dieners
General Secretary | OEKO-TEX® Association

Dr. Stefan Droste
CEO HOHENSTEIN GmbH

Op waterbasis en zonder oplosmiddelen  

INTERCOLL D 3088 is een op water gebaseerde 2-compo-
nentenlijm voor de productie van gestoffeerde meubelen, 
bureaustoelen alsmede voor de confectionering en matras-
productie. De unieke en wettelijk beschermde formule (voor 
patent aangemeld) bevat geen polychloropreen-latex (CR), 
oplossingsmiddelen en weekmakers. De lijm is zonder halo-
geenorganische verbindingen samengesteld en biedt daarmee 
een functionerend en op de markt bewezen alternatief in 
vergelijking met bestaande systemen.

Ongecompliceerde en precieze verwerking

INTERCOLL D 3088 is een 2-compo-
nentenlijm en kan met alle gangbare 
2-K spuittoepassingssystemen met de Spray-
Mix-methode worden verwerkt. De beste resulta-
ten worden behaald met INTERCOLL A 5978, het 
speciaal daarvoor ontwikkelde 2-K spuittoepassingssysteem. 
Met de Clean Transfer-technologie scoort men vooral op het 
punt van transferefficiëntie, vermijding van sproeinevels en 
werkplekhygiëne. De opbrenging is precies en strak. Door de 
strakke opbrenging wordt ook de werkplek minder vervuild. De 
lijm is aangenamer in het gebruik. De substraten kunnen met 
INTERCOLL D 3088 direct en zonder wachttijd geplakt worden. 
Dankzij de onmiddellijke hechting zijn ook verlijmingen onder 
hoge spanning op moeilijke oppervlakken mogelijk.

Eenvoudige toevoer

Beide componenten kunnen flexibel en op de verwerkingssi-
tuatie toegesneden zowel met de 'free flow'-methode uit het 
drukreservoir alsook met een membraanpomp toegevoerd 
worden. Het systeem kan zonder problemen voor afzon-
derlijke werkplekken, maar ook in een centrale voorziening 
toegepast worden.

Milieuvriendelijk 

INTERCOLL D 3088 is volgens Eco Passport gecertificeerd en 
voldoet aan de bepalingen van Nordic Swan en Cradle to Cradle 
Material Health Certificate Standard. Daarnaast is het in overeen-
stemming met uitsluitingslijsten zoals Red List en Ikea IosMat. 

Breed toepassingsspectrum 

INTERCOLL D 3088 is zeer geschikt voor het verlijmen van alle 
gangbare zuigkrachtige en niet-zuigende substraten voor de pro-
ductie van gestoffeerde meubelen, bureaustoelen en matrassen 
alsook voor de confectionering. Een zeer goede beginhechting 
wordt ook bereikt bij de gebruikelijke materialen zoals schuim-
stoffen, vliezen, bekledingsstoffen, hout, harde vezels, karton, 
etc. Zelfs oplaagenergetische kunststofoppervlakken zoals poly-
ethyleen en polypropyleen scoort INTERCOLL D 3088 met een 
zeer goede onmiddellijke hechting; ideaal voor de productie van 
bureaustoelen. Met een zeer breed toepassingsspectrum kan 
INTERCOLL D 3088 als echt alternatief voor oplossingsmiddel- en 
CR-producten worden gebruikt. Een verlijming aan één zijde is 
mogelijk.

Zeer hoge kwaliteit voor het eindproduct

Door zijn hoge verouderingsbestendigheid en de uitstekende 
warmtestand ondersteunt INTERCOLL D 3088 de kwaliteit van 
het eindproduct. Door zijn bijzonder geringe eigenschap tot 
vergelen is de lijm ook zeer goed onder lichte en dunne overtrek-
stoffen bruikbaar.

Gelieve voor het verwerken altijd de technische informatie in acht 
te nemen.


