
INTERCOLL D 3088  
Klej akrylowy na bazie wody
NOWOŚĆ – ekstremalnie wysoka przyczepność początkowa

Czystość – technologia czystego transferu

Szybkość – klejenie bez czasu wstępnego odparowania

Uniwersalność – do mebli tapicerowanych, krzeseł biurowych, pakowania i produkcji materacy

Produkt:

Niekwestionowana pozycja  
na szczycie!
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INTERCOLL D 3088 – Klej akrylowy na  
bazie wody – innowacyjna alternatywa
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Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl
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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

Na bazie wody i bez rozpuszczalników  

INTERCOLL D 3088 jest to dwuskładnikowy klej na bazie wody 
stosowany do wytwarzania mebli tapicerowanych, krzeseł 
biurowych jak również do pakowania i produkcji materacy. 
Unikalna i prawnie chroniona receptura (zgłoszona do opaten-
towania) nie zawiera lateksu polichloroprenowego (CR), roz-
puszczalników i zmiękczaczy. Klej nie zawiera halogenowych 
związków organicznych, dzięki czemu stanowi funkcjonalną 
i sprawdzoną na rynku alternatywę dla dotychczasowych 
systemów.

Nieskomplikowany i precyzyjny sposób użycia

INTERCOLL D 3088 jest klejem dwu-
składnikowym i może być nanoszony 
przy użyciu wszystkich dostępnych w handlu 
dwuskładnikowych systemów natryskowych metodą 
SprayMix. Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując 
INTERCOLL A 5978, specjalnie opracowany dwuskładnikowy 
system natryskowy. Technologia czystego transferu wypada 
szczególnie dobrze pod względem wydajności nanoszenia,  
zapobiegania powstawaniu mgły natryskowej i higieny w miej-
scu pracy. Nanoszenie jest równomierne i precyzyjne do samej 
krawędzi. Dzięki nanoszeniu precyzyjnie do krawędzi, miejsce 
pracy jest również mniej zabrudzone. Klej jest przyjemniejszy w 
użyciu. Zastosowanie INTERCOLL D 3088 umożliwia klejenie do 
podłoża natychmiast i bez czasu wstępnego odparowania. Dzięki 
natychmiastowej przyczepności możliwe jest klejenie o dużej sile 
nawet do trudnych powierzchni.

Łatwe transportowanie

Oba składniki mogą być transportowane w sposób elastyczny 
i dostosowany do warunków użycia w postaci swobodnego 
przepływu „Free Flow”, ze zbiornika ciśnieniowego, albo za 
pomocą pompy membranowej. System można bez problemu 
stosować na pojedynczych stanowiskach pracy, jak również w 
centralnym systemie doprowadzania.

Przyjazny dla środowiska 

INTERCOLL D 3088 posiada certyfikat Eko Paszport i jest zgodny 
z normami Nordic Swan oraz Cradle to Cradle Material Health 
Certificate Standard. Poza tym jest on zgodny z listami wykluczeń, 
takimi jak Red List i Ikea IosMat. 

Szerokie spektrum zastosowań 

INTERCOLL D 3088 nadaje się bardzo dobrze do klejenia 
wszystkich popularnych chłonnych i niechłonnych podłoży przy 
produkcji mebli tapicerowanych, krzeseł biurowych, materacy, 
jak również do pakowania. Bardzo dobrą przyczepność począt-
kową uzyskuje się w przypadku typowych materiałów, takich jak 
pianki, włókniny, tkaniny tapicerskie, drewno, włókna drzewne, 
karton, itp. Nawet na niskoenergetycznych powierzchniach two-
rzyw sztucznych, takich jak polietylen i polipropylen, INTERCOLL  
D 3088 zapewnia bardzo dobrą przyczepność natychmiastową, 
idealną do produkcji krzeseł biurowych. Dzięki bardzo szerokiemu 
spektrum zastosowań INTERCOLL D 3088 można używać jako 
prawdziwą alternatywę dla produktów zawierających rozpusz-
czalniki i lateks polichloroprenowy (CR). Możliwe jest klejenie 
jednostronne.

Bardzo wysoka jakość produktu końcowego

Ze względu na wysoką odporność na starzenie i doskonałą 
wytrzymałość termiczną klej INTERCOLL D 3088 korzystnie wpły-
wa na jakość produktu końcowego. Ze względu na szczególnie 
małą tendencję do żółknięcia klej ten może być z powodzeniem 
stosowany pod jasne i cienkie tkaniny tapicerskie.

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą informacji technicznych 
produktu.


