
Rezista tensiunilor!

Produs:

INTERCOLL D 3442 Adeziv  
pentru industria saltelelor 
Uşor de aplicat – priza initiala excelentă

Fără riscuri – capacitate remarcabilă de menţinerea aderentei în stare umedă

Puternică – optim pentru producerea saltelelor cu arc de pernă

Cu grad redus de emisii – adeziv pe bază de apă 1-K CR-Latex
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INTERCOLL D 3442 Adeziv pentru industria  
saltelelor – aplicare simpla

Adeziv versatil pentru saltele 

INTERCOLL D 3442 este un adeziv de saltele versatil, care este 
adecvat pentru producerea tuturor tipurilor de saltele. Adezivul 
este utilizabil atât pentru montajul saltelelor Sandwich cât şi al 
saltelelor cu arc de pernă cu tensiune ridicată. 

Uşor de montat şi garantează siguranţa procesului

Prin aderenţa imediată foarte rapidă, INTERCOLL D 3442 susţi-
ne prelucrătorul la montajul fără riscuri şi reduce consumul de 
energie la îmbinare. Ca urmare, creşte eficienţa producţiei. Con-
stituirea rapidă a forţei măreşte siguranţa procesului şi calitatea 
produsului. Tensiunile din rostul lipit sunt menţinute fiabil. 

Aplicare universala 

INTERCOLL D 3442 poate fi utilizat cu metodele de aplicare utili-
zate în mod obișnuit în industria saltelelor. Adezivul este potrivit 
pentru aplicare cu rola dublă, precum și pentru aplicarea cu 
pistoale de pulverizare cu presiune scazuta.

Uşor de prelucrat

Adezivul de valţuri 1-K CR-Latex INTERCOLL D 3442 nu are sol-
venţi şi miros. Ca urmare, contribuie la o igienă bună la locul de 
muncă.
Formula permite curăţarea mijloacelor de lucru şi mâinilor cu apă, 
fără utilizarea substanţelor speciale de curăţare.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Transportul simplu de material 

INTERCOLL D 3442 poate fi procesat în flux liber. Pentru a procesa 
adezivul cu rola dublă dar si pentru presiune, nu este nevoie de 
un echipament special Containerul cu adeziv poate fi plasat la cel 
puţin 1 - 2 metri deasupra înălţimii de aplicare. Rezultatul de la 
diferenţa de înălţime a presiunii hidrostatice este suficient pentru 
cantitatea necesară de material.

Calitate ridicată pentru produsul final 

INTERCOLL D 3442 are o rezistenţă mare împotriva îmbătrânirii, 
care duce la o durată de serviciu îndelungată a produsului final. 
Caracterul ecologic este atestat de certificatul TÜV-Zertifikat 
„Verificat în ceea ce priveşte emisiile” şi detine Eco-Passport.

Înainte de prelucrare vă rugăm să aveţi în vedere informaţia 
tehnică.
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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


