
INTERCOLL D 3460  
Spuitlijm voor schuimstoffen
Zeer snel – extreem hoge aanvangshechting

Snel – geen afluchttijd noodzakelijk

Eenvoudig – ééncomponent, bag-in-box verpakking

Gebruiksvriendelijk – een echt alternatief voor oplosmiddelhoudende lijmen

Zeer snel op volle kracht!
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INTERCOLL D 3460 – sterke spuitlijm  
voor de schuimverwerking

Één product voor alles 

INTERCOLL D 3460 verlijmt alle gebruikelijke zitmeubel mate-
rialen, zoals bijvoorbeeld schuimmaterialen, vlies, bekleding-
stoffen, hout, hardboard en karton. De watergebaseerde poly-
chloropreen-latex lijm is bovendien bijzonder geschikt voor 
moeilijk te verlijmen substraten zoals non-woven, visco-elastisch 
schuim, etc.

Zeer snel, hoge aanvangshechting

INTERCOLL D 3460 maakt het mogelijk door zijn hoge aanvangs-
hechting en een snelle verwerking. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door een nieuw formuleringsconcept, waarbij de lijm al in de 
sproeinevel coaguleert. Daarmee is er geen afluchttijd noodza-
kelijk. INTERCOLL D 3460 is een krachtige contactlijm, die direct 
materiaalbreuk veroorzaakt. De lijm kan ook als een eenzijdige 
lijm ingezet worden, waarbij de materialen nog goed te corri-
geren zijn. Op basis van deze eigenschappen biedt INTERCOLL 
D 3460 een echt alternatief voor oplosmiddelhoudende lijmen.

Laag verbruik

INTERCOLL D 3460 kan met een lage spuitdruk verwerkt worden. 
Op deze manier kan de overspray gereduceerd en het verbruik 
geoptimaliseerd worden. Ondanks de lage spuitdruk wordt in ver-
gelijking met andere in de handel zijnde 1 componenten water-
gebaseerde schuimlijmen een hoge aanvangshechting bereikt. 

Eenvoudige verwerking, 1 componenten systeem

Het product kan d.m.v. het free-flow systeem verwerkt worden. 
Voor de toevoer van het materiaal en voor de opbouw van de 
noodzakelijke materiaaldruk in het spuitpistool zijn er geen hoge 
investeringen noodzakelijk in apparatuur. De handige verpaakings- 
eenheden kunnen eenvoudig in een magazijnstelling tenminste 
één meter boven de applicatie hoogte opgesteld worden. De door 

het hoogteverschil resulterende hydrostatische druk is voldoende 
voor de noodzakelijke hoeveelheid materiaal. In vergelijking met 
gemengde 2-componenten lijm heeft INTERCOLL D 3460 een 
hoger vaste stofgehalte en daarmee een lager aandeel water. 
Daarmee wordt er een voordeel in de droogtijd gerealiseerd.

Gebruiksvriendelijk

INTERCOLL D 3460 is zeer reukarm. En laat zicht gemakkelijk van 
de handen verwijderen. Op de vloer terecht gekomen lijmresten 
veroorzaken geen glad oppervlakte.

Hoge kwaliteit van het eindproduct

INTERCOLL D 3460 heeft een zeer hoge verouderingsbestendig-
heid, welke 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.
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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


