
Kan de grootste spanning  
weerstaan!

INTERCOLL D 3442 Walslijm voor  
de matrassenindustrie 
Montagevriendelijk – zeer goede aanvangshechting

Veilig – zeer goede spanningsweerstand in natte toestand

Sterk – optimaal voor de productie van pocketveer matrassen

Zeer emissiearm – watergebaseerde 1-K CR-Latexlijm 
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INTERCOLL D 3442 Walslijm voor de  
matrassenindustrie – met zachte lijmvoeg  
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Maiburg Lijmen B.V.
Schutweg 6
NL-5145 Waalwijk
Tel. +31 416 566 530
Fax +31 416 566 531
www.maiburg.nl

Veelzijdige matrassenlijm 

INTERCOLL D 3442 is een veelzijdige matrassenlijm, die geschikt 
is voor de productie van alle soorten matrassen. De lijm is zowel 
inzetbaar voor de montage van sandwichmatrassen als voor 
pocketveer matrassen met een hoge spanning. 

Montage- en procesvriendelijk  

Door de zeer snelle aanvangshechting ondersteunt INTERCOLL 
D 3442 de verwerker met een zekere montage en reduceert de 
krachtopbouw bij de naden. Daarmee wordt de efficiency van de 
productie verhoogd. De snelle krachtopbouw verhoogt de pro-
ceszekerheid en de productiekwaliteit. Spanningen in de lijmvoeg 
worden meer dan voldoende opgevangen. 

Universeel inzetbaar  

INTERCOLL D 3442 is met de in de matrassenindustrie gangbare 
opbrengmethoden toepasbaar. De lijm is geschikt voor zowel het 
aanbrengen met een dubbelwalsmachine als met een gangbaar 
lage druk spuitpistool.

Verwerkingsvriendelijk

De 1-K CR-Latex walslijm INTERCOLL D 3442 is oplosmiddelvrij 
en bijzonder reukarm. Daardoor draagt deze lijm bij aan een 
goede arbeidsplaatshygiëne.
De formulering maakt het mogelijk de lijmmachine en handen 
met water, te reinigen zonder dat er een speciaal reinigingsmid-
del hoeft te worden gebruikt.
Eenvoudige materiaaltoevoer  

INTERCOLL D 3442 kan volgens het Fee-Flow principe verwerkt 
worden. Voor de verwerking van de lijm met een dubbelwals of 
voor het opbouwen van noodzakelijke materiaaldruk van de lijm  
in het spuitpistool is geen ingewikkelde appartuur nodig. De 
verpakking van de lijm kan daarvoor tenminste 1 - 2 meter boven 
de applicatie opgesteld worden. De door het hoogteverschil 
ontstane hydrostatische druk is voldoende voor de benodigde 
hoeveelheid materiaal. 

Hoge kwaliteit van het eindproduct  

INTERCOLL D 3442 heeft een zeer hoge verouderingsbesten-
digheid, die een lange levensduur van het eindproduct moge-
lijk maakt. De milieuvriendelijkheid is met het TÜV-certificaat 
„gecontroleerde emissies“ en het Eco-Paspoort gecertificeerd.

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

EC
O 

PA
SS

PO
RT

 C
ER

TI
FI

CA
TE

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


