
Doeltreffend tot op de  
millimeter!

INTERCOLL D 3470  
Spuitlijm met weinig overspray 
Gebruiksvriendelijk – minder overspray

Schoon – minder vervuiling, betere arbeidshygiëne

Efficiënt – minder materiaalverbruik

Snel – zeer snelle aanvangshechting met minder spuitdruk
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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

INTERCOLL D 3470 – Spuitlijm met  
weinig overspray

Schoon en zeer efficiënt werken 

Door zijn speciale formulering  onderdrukt INTERCOLL D 3470 
de vorming van een fijne sproeinevel. Dit maakt een efficiënter 
gebruik van de lijm mogelijk door een verhoogde lijmoverdracht 
bij het spuiten van de lijm en minder overspray. Daardoor kan een 
lager verbruik gerealiseerd worden tot wel meer dan 10 %. Als 
gevolg hiervan worden de werkplaats en de omgeving duidelijk 
minder vervuild. 

Breed toepassingsspectrum

De watergebaseerde polychloropreen-latex lijm INTERCOLL  
D 3470 verlijmt de gebruikelijke  schuimmaterialen zoals bijvoor-
beeld schuimstoffen, vlies, bekledingsstoffen, hout, hardvezels, 
karton, non-woven, etc.

Zeer snelle aanvangshechting

INTERCOLL D 3470 heeft een zeer snelle aanvangshechting 
zelfs bij een zeer lage spuitdruk.

Dit wordt bereikt door een nieuw formuleringsconcept, waar-
bij de lijm al in de sproeinevel coaguleert. Daarmee is er geen 
wachttijd noodzakelijk.

INTERCOLL D 3470 is een lijm die goed hecht en daardoor 
snel tot een materiaalbreuk leidt. De lijm kan ook als een 
éénzijdig lijm worden gebruikt waardoor er nog eenvoudig 
gecorrigeerd kan worden. Op basis van deze eigenschappen 
kan de INTERCOLL D 3470 een echt goed alternatief zijn voor 
de oplosmiddelhoudende lijmen.

Een één componenten lijm, daardoor gemakkelijk te 
verwerken

Voor de verwerking van de lijm is geen speciale spuitapparatu-
ur nodig; de lijm kan volgens het Free-Flow principe verwerkt 
worden, voor het opbouwen van de materiaaldruk in het spuit-
pistool is geen ingewikkelde apparatuur nodig. De handige 

verpakkingseenheden kunnen eenvoudig op een hoogte van 
minimaal 1 meter boven de applicatie gebracht worden. De door 
het hoogteverschil ontstane hydrostatische druk voldoet volledig 
voor de benodigde hoeveelheid materiaal. In vergelijking met een 
gemengde 2-componenten lijm heeft de INTERCOLL D 3470 een 
hoog gehalte vaste stof en daarmee een kleiner aandeel water. 
Daardoor is de droogtijd korter.

Gebruikersvriendelijk

INTERCOLL D 3470 heeft een neutrale geur. Het product laat zich 
gemakkelijk van de handen verwijderen. Daarbij is de lijm vrijwel 
pH-neutraal. Op de vloer ontstaat geen glad oppervlakte.

Hoge kwaliteit van het eindproduct

INTERCOLL D 3470 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.
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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


