
Produkt:

Wytrzymuje nawiększe 
naprężenia!

INTERCOLL D 3442 Klej do aplikacji 
wałkiem dla producentów materacy 
Przyjazny montaż – wysoka przyczepność początkowa

Pewność – świetny „tack” naprężeń w stanie mokrym

Siła – optymalny do produkcji materacy sprężynowych

Bardzo niska emisja – 1-składnikowy klej na bazie lateksu 
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INTERCOLL D 3442 Klej do aplikacji wałkiem dla 
producentów materacy – łatwe klejenie

Wszechstronny klej do materacy 

INTERCOLL D 3442 jest wszechstronnym w zastosowaniu klejem 
do materacy, przeznaczonym do produkcji materacy wszystkich 
typów. Klej można stosować zarówno do klejenia materacy 
sendwiczowych, jak też sprężynowych z dużymi naprężeniami 
początkowymi. 

Przyjazny w montażu i pewność procesu produkcji

Dzięki bardzo szybkiej przyczepności początkowej klej INTERCOLL 
D 3442 wpływa pozytywnie na pewność prac montażowych nawet 
przy dużych naprężeniach pianki. Dzięki temu wzrasta wydajność 
produkcji. Szybkie wiązanie kleju podnosi pewność procesów 
produkcyjnych. Trwała, miękka spoina jest charakterystyką tego 
produktu. 

Uniwersalny w zastosowaniu 

INTERCOLL D 3442 można nakładać wszystkimi stosowany-
mi metodami przy produkcji materacy. Aplikacja kleju jest 
możliwa zarówno przy użyciu podwójnego wałka, jak też  
niskociśnieniowych pistoletów natryskowych.

Przyjazny w stosowaniu

1-składnikowy klej na bazie lateksu do aplikacji wałkiem  
INTERCOLL D 3442 jest produktem bezrozpuszczalnikowym 
i bezzapachowym. Przyczynia się więc do tworzenia dobrych 
warunków pracy.
Formuła kleju umożliwia czyszczenie narzędzi i rąk tylko przy 
użyciu wody, bez konieczności stosowania specjanych prepa-
ratów do czyszczenia.

Łatwa aplikacja 

INTERCOLL D 3442 może być podawany w trybie swobodnego 
przepływu (Free-Flow). Do podawania kleju na wałek lub do 
wytworzenia ciśnienia w pistolecie natryskowym nie jest potrze-
bne drogie wyposażenie. Opakowanie z klejem stawia się na 
wysokości przynajmniej 1 - 2 metrów powyżej poziomu nanosze-
nia. Hydrostatyczne ciśnienie wynikające z różnicy wysokości jest 
całkowicie wystarczające do uzyskania naniesienia wymaganej 
ilości kleju. 

Wysoka jakość produktu końcowego 

Klej INTERCOLL D 3442 charakteryzuje się bardzo wysoką 
odpornością na starzenie, cecha ta ma istotny wpływ na 
wydłużenie żywotności produktu końcowego. Przyjazność 
dla środowiska potwierdzona jest certyfikatem Niemieckiego 
Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego „Kontrolowana emisja“ i 
eko paszportem.

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą informacji technicznych 
produktu.
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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


