
INTERCOLL D 3460 Klej natryskowy  
do materiałów tapicerskich
Bardzo szybki – ekstremalnie wysoka przyczepność początkowa

Szybki – bez czasu wstępnego odparowania

Prosty – jednoskładnikowy, system pakowania bag-in-box

Przyjazny dla użytkownika – prawdziwa alternatywa dla klejów rozpuszczalnikowych

Błyskawiczne wiązanie!
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INTERCOLL D 3460 – wydajny klej natryskowy 
do materiałów tapicerskich

Jeden produkt do wszystkiego 

INTERCOLL D 3460 klei wszystkie typowe materiały tapicer-
skie- materiały piankowe, włókniny, tkaniny obiciowe, drewno, 
włókna drewniane i tektury. Ten wodny klej na bazie polichloro-
prenowolateksowej nadaje się szczególnie do klejenia trudnych 
substratów, takich jak Non-Woven, pianki Visco etc. 

Bardzo szybki, wysoka przyczepność początkowa

Wysoka przyczepność początkowa kleju INTERCOLL D 3460 
umożliwia duże tempo pracy. Parametry te uzyskano dzięki 
opracowaniu nowej formuły kleju wodnego, którego koagu-
lacja następuje natychmiast po wyjściu z rozpylacza pistoletu i  
tym samym nie potrzebny jest czas wstępnego odparowania. 
INTERCOLL D 3460 jest bardzo wydajnym klejem kontaktowym, 
który prowadzi do natychmiastowego i trwałego związania 
klejonych substratów. Może być stosowany również do kleje-
nia jednostronnego, z możliwością korekty klejenia. Dzięki tym 
właściwościom INTERCOLL D 3460 jest prawdziwą alternatywą 
dla klejów rozpuszczalnikowych.

Niskie zużycie

INTERCOLL D 3460 wystarczy aplikować pod niskim ciśnieniem, 
w celu uniknięcia overspray’u i optymalizacji zużycia. Pomimo 
niskiego ciśnienia podczas aplikacji, klej ten w porównaniu  
z innymi standardowymi, 1-składnikowymi klejami wodnymi, 
uzyskuje wysoką przyczepność początkową.

Prosta aplikacja – jednoskładnikowy

Do nanoszenia produktu można stosować metodę Free-Flow. 
Do tłoczenia materiału i wytworzenia ciśnienia w pistoletach 
nie potrzebne jest żadne kosztowne wyposażenie. Poręczne 
opakowania można postawić na regale, minimum metr powyżej 
poziomu aplikacji. Hydrostatyczne ciśnienie będące wynikiem 

różnicy poziomów jest w zupełności wystarczające, aby uzyskać 
naniesienie wymaganej ilości kleju. W porównaniu z klejami 
2-składnikowymi, INTERCOLL D 3460 ma więcej cząstek stałych 
i tym samym niższą zawartość wody. Z tym związane są też 
korzyści dotyczące schnięcia.

Przyjazny dla użytkownika

INTERCOLL D 3460 ma bardzo słabo wyczuwalny zapach. Jest 
łatwy do usunięcia z dłoni. Nie ma niebezpieczństwa poślizgnięcia 
się, jeśli resztki kleju spadną na podłogę. 

Wysoka jakość produktu końcowego

Spoiny kleju INTERCOLL D 3460 mają bardzo wysoką odporność 
na starzenie, wpływając tym samym na długą żywotność pro-
duktów końcowych. Przyjazność dla środowiska potwierdzona 
jest certyfikatem Niemieckiego Stowarzyszenia Nadzoru Techni-
cznego „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


