
Siguranta in atingerea scopului!

Produs:

INTERCOLL D 3470  
Adeziv pulverizator cu surplus redus la aplicare 
Uşor de utilizat – surplus de pulverizare redus

Poluare – foarte bună igienă la punctul de lucru

Eficient – consum redus de material

Rapid – aderenţă iniţială foarte rapidă, în ciuda presiunii de pulverizare scăzute
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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

INTERCOLL D 3470 – Adeziv pulverizator  
cu surplus redus la aplicare

Lucru curat şi extrem de eficient 

Datorită formulei sale specifice, INTERCOLL D 3470 împiedică for-
marea de vapori atomizati. Aceasta asigură o utilizare mai buna 
a adezivului datorită eficienţei crescute a transferului în cazul 
aplicaţiilor cu pulverizare şi surplusului de pulverizare redus. 
Astfel, se atinge un randament mai mare cu până la 10 %. În 
felul acesta, nivelul de poluare de la punctul de lucru al mediului 
înconjurător este mult mai redus.

Spectru larg de utilizare

Adezivul INTERCOLL D 3470 Latex policloropren pe bază de apă 
lipeşte materiale obişnuite pentru tapiţerii, de exemplu, materiale 
spongioase, materiale neţesute tip pasla, materiale de tapiţare, 
lemn, fibre dure, carton, materiale neţesute etc.

Aderenţă iniţială foarte rapidă

INTERCOLL D 3470 prezintă o aderenţă iniţială foarte rapidă 
chiar şi în cazul utilizării unor presiuni de pulverizare foarte 
scăzute.

Acest lucru este obţinut datorită noii formule care asigură 
coagularea adezivului chiar din jetul de pulverizare. Astfel, 
ventilaţia nu mai este necesară.

INTERCOLL D 3470 este un adeziv de contact performant, care 
determină ruperea rapidă a materialului. Însă acesta poate 
fi utilizat şi ca adeziv pentru o singură parte, întrucât are o 
bună capacitate de corecţie. Datorită acestor caracteristici, 
INTERCOLL D 3470 reprezintă o alternativă fiabilă la adezivii 
pe bază de solvenţi.

Prelucrare simplă datorită compoziţiei monocomponente

Pentru prelucrarea adezivului nu este necesară o tehnologie 
specială de utilizare; produsul poate fi prelucrat în flux liber, iar 
pentru generarea presiunii necesare a materialului din pistol nu 
sunt necesare echipamente costisitoare. Unităţile de ambalare 
uşor de manevrat pot fi aşezate cu uşurinţă pe un raft cu cel 

puţin un metru peste înălţimea de aplicare. Presiunea hidrostatică 
rezultată din diferenţa de înălţime este absolut suficientă pentru 
cantitatea necesară de material. Comparativ cu un adeziv mixt 
bicomponent, INTERCOLL D 3470 are un conţinut mai mare de 
substanţe solide şi, astfel, un conţinut mai scăzut de apă. Astfel, 
se asigură timpi de uscare mai scurţi.

Uşor de utilizat

INTERCOLL D 3470 are un miros extrem de discret. Acesta poate 
fi îndepărtat cu uşurinţă de pe mâini. În plus, adezivul are un pH 
aproape neutru. Adezivul căzut pe podea nu generează suprafeţe 
alunecoase.

Calitate înaltă pentru produsul final

INTERCOLL D 3470 are o rezistenţă foarte ridicată la uzură, ceea 
ce conferă produsului final o longevitate mare. Caracterul ecolo-
gic 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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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com


