
INTERCOLL D 3460  
Adeziv prin pulverizare, pentru spume 
(burete)
Foarte rapid – priza initiala foarte buna

Rapid – nu are nevoie de timp de aerisire

Simplu – monocomponent, ambalaj Bag-in-Box

Avantaj pentru aplicator – o alternativă reală la adezivii pe bază de solvenţi

Priza extrem de rapida!

Produs:
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INTERCOLL D 3460 – Adeziv puternic, prin  
pulverizare, pentru prelucrarea spumei

Un singur produs pentru tot 

INTERCOLL D 3460 lipeste toate materialele obișnuite de tapiţare, 
cum ar fi spumele, materialele neţesute, tapiţeria, lemnul și car-
tonul. Adezivul pe bază de apă cu continut din Polichloropren 
cu latex este de asemenea adecvat în special pentru substraturi 
dificile, cum ar fi materiale neţesute, spume vâscoase etc. 

Foarte rapid, priza initiala foarte buna

INTERCOLL D 3460 permite o viteză ridicată de lucru datorită 
prizei iniţiale ridicate. Acest lucru se realizează printr-un nou 
concept de formularev, prin care adezivul se coagulează deja 
în jetul de pulverizare. Astfel, nu este necesar timp de aerisire. 
INTERCOLL D 3460 este un adeziv de contact puternic, care face 
imposibila dezlipirea materialelor deja lipite. Dar poate fi folosit și 
ca adeziv pe o singură parte, facand posibile eventuale corecturi. 
Aceste proprietăţi fac din INTERCOLL D 3460 o alternativă reală 
la adezivii pe bază de solvenţi.

Consum redus

INTERCOLL D 3460 poate fi prelucrat la o presiune scăzută 
a pulverizării. Astfel, se poate optimiza consumul. În ciuda 
presiunii scăzute de pulverizare, se obţine o aderenţă iniţială 
ridicată în comparaţvie cu adezivii spumanţi pe bază de apă 
disponibili in comert.

Procesare simpla, ca si la produsele monocomponente

Produsul poate fi procesat în flux liber. Pentru a procesa mate-
rialul și pentru a regla presiunea pe material, nu sunt necesare 
echipamente speciale. Recipientele cu adeziv, pot fi așezate cu 
ușurinţă într-un suport cu cel puţin un metru peste nivelul la care 
se face aplicarea. Aceasta diferenţa de înălţime este de ajuns 
pentru a produce presiune hidrostatica. Comparativ cu adezivii 

bicomponenti, INTERCOLL D 3460 contine mai multa substanta 
solida, prin urmare, un conţinut mai scăzut de apă. Acest lucru are 
ca rezultat, avantaj la uscare.

Procesare prietenoasa cu mediul

INTERCOLL D 3460 are miros neutral. Poate fi ușor îndepărtat de 
pe degete. Adezivul ajuns pe pardoseala, nu produce suprafeţe 
alunecoase. 

Calitate superioara al produsului final

INTERCOLL D 3460 are o rezistenţă foarte ridicată la îmbătrânire, 
ceea ce permite longevitate ridicata a produsului finit. 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 informaţiile 
tehnice.
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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


