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Przedmowa
Witamy w świecie klejów
Kleje przejmują dziś w przemyśle i w budownictwie najróżniejsze zadania montażowe. Jednak
w przeciwieństwie do znanych klejów do wszystkiego kleje stosowane profesjonalnie muszą być
prawdziwymi specjalistami, aby mogły spełnić powierzone im zadanie.
Kto chce wyszukać klej dokładnie dopasowany do swojego zastosowania, musi nie tylko
znać różne profile wydajności klejów, ale i wiedzieć, jak kleje te zachowują się pod względem
chemicznym i fizycznym w określonych otoczeniach i sytuacjach.
Zadaniem tego poradnika jest pomoc w orientacji w świecie klejów i wsparcie w wyborze tego
produktu firmy OTTO, który optymalnie pasuje do danego zastosowania. Niniejszy poradnik
pozwala również prześledzić zalecenia naszych doradców do spraw zastosowań dotyczące
określonego produktu, chociaż nie może zastąpić indywidualnego doradztwa.

Kleje i ich właściwości
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KLEJE
poliuretanowe

KLEJE
hybrydowe

KLEJE
silikonowe

KLEJE
akrylanowe

Kleje i ich właściwości
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Odporność na temperaturę
Odporność na wpływ warunków
atmosferycznych
Wodoodporność
Odporność na promieniowanie UV
Kompensowanie naprężeń
Elastyczność
Siła wiązania

Kleje silikonowe
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Elastyczne, ciągliwe
i twarde w użyciu.

Kleje silikonowe charakteryzują się z jednej strony
wysoką elastycznością, a z drugiej niewrażliwością
na wodę, światło słoneczne, temperatury i wahania
temperatury, wpływy substancji chemicznych
i starzenie. Dzięki temu idealnie nadają się do
zastosowań w otoczeniach, w których inne kleje
nie sprawdzają się: na elewacjach na wolnym
powietrzu, w obszarach sanitarnych, a nawet
pod wodą. Ich wysoka zdolność przywracania
dodatkowo sprawia, że kleje te wybierane są
tam, gdzie na miejsca klejone mogą oddziaływać
ruchy. Posiadają one właściwości kompensacyjne,
co prowadzi do tego, że miejsce klejenia nie jest
uszkadzane nawet w przypadku występowania sił
poprzecznych, ścinających i ściskających i powraca
do położenia wyjściowego po usunięciu obciążenia.
Idealne na przykład do klejenia w konstrukcjach
okien i w budynkach, w których szkło tworzy
wypełnienie lub okładzinę szkieletu budynku, gdzie
pod wpływem wahań temperatury klejone elementy
rozciągają się z różną siłą. Ich maksymalna siła
wiązania - w porównaniu z innymi klejami - jest
jednak raczej mała.

Kleje hybrydowe

Kleje hybrydowe stosowane są w tych obszarach,
gdzie nie powinno się używać silikonu, jako
elastyczna alternatywa o podobnych właściwościach
kompensacji naprężeń, nawet jeśli ogólnie mają
gorszy profil wydajności i nie są tak odporne na
wysokie temperatury, jak kleje silikonowe.
Kleje hybrydowe są również bardzo odporne
na rozdzieranie i charakteryzują są wysoką
wytrzymałością na dalsze rozdzieranie. Dzięki
swojemu dobremu zakresowi przyczepności nawet
przy obciążeniu wodą oraz dobrej odporności
na promieniowanie UV i wpływ warunków
atmosferycznych nadają się one do połączeń
klejonych zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na
zewnątrz budynków. Ponadto zachowują się one
w znacznym stopniu neutralnie w stosunku do
powłok malarskich.
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Między dwoma światami.

Kleje akrylanowe
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Korzystna alternatywa.

Kleje akrylanowe na bazie dyspersyjnej wyróżniają
się dobrą siłą wiązania i możliwością nanoszenia
powłoki farb i lakierów. Są one jednak tylko
mało odporne na obciążenia, np. przez wysokie
temperatury.
Ponadto zawsze potrzebny jest jeden chłonny
element klejony, co ogranicza obszar zastosowania.
Ponieważ kleje akrylanowe bazują na wodzie,
w stanie nieutwardzonym są one wrażliwe na mróz.
Ze względu na te właściwości kleje akrylanowe
stanowią korzystną kosztowo alternatywę dla innych
klejów tylko dla bardzo określonych obszarów
zastosowań, głównie wewnątrz pomieszczeń.

Kleje poliuretanowe

Strukturalne kleje poliuretanowe to grupa
klejów wybieranych przez profesjonalistów,
jeśli potrzebne jest siłowe połączenie klejone
o najwyższej sile wiązania. 1-komponentowe
kleje poliuretanowe lekko pienią się podczas
stosowania, wypełniając w ten sposób małe
puste przestrzenie nierównych lub chropowatych
powierzchni i zapewniając optymalne warunki
przyczepności. Po utwardzeniu mogą być one
bez problemu szlifowane i malowane. Ze względu
na ich niewielką odporność na promieniowanie
UV i temperaturę oraz ograniczoną odporność na
wpływ warunków atmosferycznych należy używać
ich tylko do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
i chronionych przed wodą zastosowań na zewnątrz
budynków.
Ponieważ kleje poliuretanowe zawierają niewielkie
ilości szkodliwego dla zdrowia diizocyjanianu
difenylometanu (MDI), przechowywanie, handel,
obróbka i utylizacja wymagają odpowiedzialnego
obchodzenia się z tą grupą klejów.
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Bezkompromisowe w kwestii
siły przyczepności.
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Nowe prawne warunki ramowe dla klejów poliuretanowych

Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Zawarty w produktach poliuretanowych
diizocyjanian difenylometanu (MDI) może
stanowić zagrożenie dla zdrowia w przypadku
wielokrotnego kontaktu ze skórą lub jako aerozol
w przypadku wdychania skoncentrowanych
oparów.
Aerozole powstają przede wszystkim podczas
nanoszenia np. lakierów poliuretanowych metodą
natryskową lub kiedy konieczne jest podgrzanie
produktów poliuretanowych podczas obróbki.
Jednak ze względu na małe ciśnienie pary
podczas prawidłowego stosowania klejów OTTO
niemal nie występują aerozole.
Ustawowa klasyfikacja „podejrzenie działania
rakotwórczego“ bazuje wyłącznie na
doświadczeniach na zwierzętach przy dużym
obciążeniu MDI w postaci aerozolu. W studium
naukowym stanowiącym podstawę oceny
(dostępnym na stronie internetowej Federalnego
Urzędu Ochrony Pracy i Medycyny Pracy
(Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)
w Dortmundzie) ryzyko dla człowieka ustalone
zostało na podstawie badań epidemiologicznych.
Władze doszły przy tym do następującego wyniku:
„Istniejące obszerne dane epidemiologiczne
nie stanowią zdecydowanych wskazań na
rakotwórcze działanie aerozolu MDI u ludzi.“
Aby jednak wskazać na teoretycznie możliwe
ryzyko, ustawodawcy Unii Europejskiej i Republiki
Federalnej Niemiec uchwalili różne środki
bezpieczeństwa. Dotyczy to przede wszystkim
udostępniania osobom prywatnym, aby w ten
sposób zagwarantować prawidłowe obchodzenie
się z produktami zawierającymi poliuretan.
W Austrii należy przestrzegać wytycznych
z „Selbstbedienungsverordnung“ (rozporządzenia
o samoobsłudze) zgodnie z BGBR 1995/232.

Nowe prawne warunki ramowe dla klejów poliuretanowych
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Unia Europejska
ogólnie

Od dnia 01.12.2010
Przy zawartości MDI > 1%

Skutek

Dodatkowe oznaczenie
substancji niebezpiecznej „R40“ i „R48/20“

Dopasowanie
• Oznakowanie opakowania
• Karty charakterystyki preparatu
• Ocena zagrożenia
• Dopuszczenia produktu

odstąpienie osobom prywatnym

Od dnia 27.12.2010
Przy zawartości MDI > 0,1%

Dodatkowe oznakowanie opakowań

Obowiązek przekazania rękawic
ochronnych

Republika Federalna Niemiec

Kleje zawierające poliuretan z oznaczeniem R40 automatycznie podlegają

niemieckiemu rozporządzeniu dotyczącemu szkodliwych
środków chemicznych (Chemikalienverbotsverordnung)
• Sprzedaż klientom przemysłowym
tylko przez „przeszkolone osoby“
• Obowiązek informacji i oznakowania

• Sprzedaż osobom prywatnym tylko
po poinstruowaniu przez
przeszkolonych „rzeczoznawców“
(zakaz samoobsługi i handlu
wysyłkowego)

12

Alternatywy zamiast kompromisów.

Paleta produktowa klejów firmy OTTO

Firma OTTO postrzega się jako producenta
produktów, dzięki którym profesjonaliści nie
muszą godzić się na żadne kompromisy
w sprawach jakości. Z tego powodu OTTO oferuje
liczne wysoce specjalizowane kleje
o różnych profilach właściwości na bazie pięciu
obecnie systemów środków klejących. Ich
obszary zastosowań obejmują zarówno
w pełni zautomatyzowaną obróbkę w zakładzie
przemysłowym, jak i łatwe w obróbce
zastosowanie na placu budowy.

Paleta produktowa klejów firmy OTTO

Nowe wymagania, jak np. aktualną ustawową
klasyfikację klejów poliuretanowych, które
traktowane są jako niezbędne w wielu
obszarach, firma OTTO postrzega przy tym jako
wyzwanie.
I podejmuje je ona obok informacji dla handlu
i użytkowników z pomocą nowatorskich nowych
opracowań.
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Doradztwo i szkolenie w sprawach
dotyczących kleju.
Czy są Państwo rzemieślnikami,
zaopatrzeniowcami technicznymi, czy
inżynierami-projektantami: nasi doradcy do
spraw zastosowań wspierają Państwa we
wszystkich problemach związanych
z klejami swoją wiedzą i doświadczeniem
z najróżniejszych branż i obszarów zastosowań
oraz własnym zaangażowaniem z projektów
badawczych. Od pierwszej rozmowy na temat
włączenia naszych produktów w proces
produkcyjny aż po pytania dotyczące gwarancji
lub normalizacji specjaliści firmy OTTO do
spraw zastosowań są Państwa kompetentnymi
konsultantami. Ten pakiet serwisowy
uzupełniają własne szkolenia dla użytkowników
z branży rzemieślniczej realizowane w centrum
szkoleniowym firmy OTTO lub na miejscu
u Państwa. Dlatego jeśli mają Państwo jeszcze
pytania dotyczące klejów, proszę po prostu
skontaktować się z nami.

Paleta produktowa klejów firmy OTTO
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System
Cecha
produktu

Kleje poliuretanowe
z oznaczeniem R40

Kleje poliuretanowe
bez oznaczenia R40

P 83
P 270

Kompensujące
naprężenia

M
M
M
A
H

–––

P 84
P 410
Płynne

Siłowe

Szybkie
utwardzanie
skrośne
w przypadku
warstw o dużej
grubości

Przestrzegać informacji zawartych
w karcie danych technicznych.

–––

P 85
P 86
Rapid

UniMax

P 520
–––

Możliwe alt

Paleta produktowa klejów firmy OTTO

Kleje hybrydowe

M 365
M 500
M 501
AllFlex
HiTack

Kleje silikonowe

S 10
S 70
S 610
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Kleje

akrylanowe

A 770

–––

–––

A 265
–––

M 570

–––

S 610

ternatywy między systemami

–––

System produktów

M 590

Praktyka
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Pomocnik poszukiwany.

Tyle teorii, pora na praktykę.
Proszę po prostu wybrać odpowiedni klej firmy
OTTO, który najlepiej pasuje do indywidualnych
wymagań. Wraz z dokładnymi opisami,
numerami zamówieniowymi, wielkościami
opakowań i cenami otrzymują Państwo od nas
wszystko, czego Państwo potrzebują.
A gdyby mieli Państwo jeszcze specjalne
pytania, proszę nie zwlekać z nawiązaniem
kontaktu bezpośrednio z nami lub ze swoim
terenowym doradcą firmy OTTO.
Cieszymy się z kontaktu z Państwem.

A 265
OTTOCOLL® TopFix
Bardzo szybki klej
utrwalający

LEED®
Właściwości:
1-komponentowy, akrylanowy środek klejący do wielu
robót montażowych
Bezrozpuszczalnikowy
Bezwonny
Ekstremalnie wysoka przyczepność początkowa i
wytrzymałość końcowa
Składować i transportować w miejscu wolnym od
przemarzania

Listwy ozdobne

Obszary zastosowań:
Klejenie metali zabezpieczonych przed korozją, jak np.
aluminium, stal szlachetna, eloksalowane aluminium
Klejenie listew przypodłogowych z drewna i PCW
Klejenie drewna i materiałów drewnianych, jak np. panele,
listwy ozdobne, profile ozdobne
Klejenie kamienia, kamienia naturalnego i ceramiki
Klejenie płyt dekoracyjnych i tłumiących, np. ze
styropianu (Styropor ®-u)
Klejenie profili sztukatorskich i sufitowych

Listwy drewniane na
płytkach ceramicznych

Klejenie kanałów kablowych z PCW
Klejenie podłoży mineralnych, np. betonu
Klejenie płyt gipsowo-kartonowych
Normy i badania:
„Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej
zawartości substancji szkodliwych“ zgodnie z listą
materiałów budowlanych (TOXPROOF) TÜV Rheinland

Listwy przypodłogowe

Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejącouszczelniające

Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

Profile przejściowe

BAB/A 770
OTTOCOLL® A 770
Klej dyspersyjny do
budowlanych taśm
przyłączeniowych OTTO

Właściwości:
1-komponentowy, akrylanowy klej dyspersyjny
Duża siła przyczepności
Może być pokrywany tynkiem i malowany
Nieodporny na zraszanie pomontażowe
Może być składowany i transportowany do 48 godzin w
temperaturze maks. -10°C
Obszary zastosowań:
Klejenie budowlanych taśm łączeniowych OTTO BAB/I i
BAB/A na murze, betonie, betonie porowatym itd.
Normy i badania:
„Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej
zawartości substancji szkodliwych“ zgodnie z listą
materiałów budowlanych (TOXPROOF) TÜV Rheinland

Budowlana taśma
łączeniowa na murze

Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

M 365
OTTOSEAL® M 365
Hybrydowy środek
klejąco-uszczelniający

®
Instrukcja IVD
nr 7+9+20+27
INDUSTRIEVERBAND
DICHTSTOFFE E.V.
(IVD)

Właściwości:
1-komponentowy środek klejącouszczelniający na bazie
polimeru hybrydowego STPU
Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne z normą
DIN 52452
Dobra odporność na działanie czynników
atmosferycznych i starzenie się
Bardzo dobra przyczepność do różnych materiałów,
jak np. tworzywa sztuczne, metale, drewno i tworzywa
drzewne, beton

Budowa środków transportu

Twardnieje bez pęcherzyków
Bezwonny
Wolny od izocyjanianów
Nie zawiera silikonu
Obszary zastosowań:
Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
Spoiny ścian zewnętrznych według normy DIN 18540-F
Uszczelnianie spoin na elewacjach, konstrukcjach
metalowych, tarasach i balkonach

Spoiny karoserii

Uszczelnianie spoin przyłączeniowych przy oknach i
drzwiach z drewna, metalu i tworzywa sztucznego
Do kompensującego naprężenia klejenia i montażu
najróżniejszych materiałów, jak drewno, tworzywa
drzewne, szkło, metale (np. aluminium, stal szlachetna,
aluminium eloksalowane, mosiądz, miedź), tworzywa
sztuczne (np. twardy PCW, tworzywo wzmocnione
włóknem szklanym itd.), podłoża mineralne (np. cegły,
glazura, ceramika), zabezpieczone przeciwpożarowo
płyty budowlane (płyty gipsowokartonowe itd.)
Do budowy karoserii i pojazdów, budowy wagonów i
kontenerów, konstrukcji metalowych i budowy urządzeń,
budowy statków
Normy i badania:
Spełnia wymagania normy ISO 11600 F 25 LM
Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD
(Industrieverband Dichtstoffe) nr 7+9+20+27.
(IVD - Zrzeszenie Przemysłowe Materiały Uszczelniające)
Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

Budowa pojazdów /
pojazdów kempingowych

M 500
OTTOCOLL® M 500
Wodoodporny, hybrydowy
środek klejącouszczelniający
Premium
LEED®
Właściwości:
1-komponentowy środek klejącouszczelniający na bazie polimeru
hybrydowego STPU
Bardzo dobra przyczepność bez substancji podkładowej na wielu
podłożach - również w przypadku obciążenia wodą
Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na rozdzieranie i
wytrzymałość na dalsze rozdzieranie
Do klejenia kompensującego naprężenia i w przypadku obciążeń
dynamicznych
Bezwonny
Wolny od izocyjanianów
Nie zawiera silikonu
Dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych i starzenie się
Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne z normą DIN 52452

Montaż zlewozmywaków

Obszary zastosowań:
Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
Do kompensującego naprężenia klejenia i montażu najróżniejszych
materiałów, jak drewno, tworzywa drzewne, szkło, metale (np. aluminium,
stal szlachetna, aluminium eloksalowane, mosiądz, miedź), tworzywa
sztuczne (np. twardy PCW, miękki PCW, tworzywo wzmocnione
włóknem szklanym itd.), podłoża mineralne (np. cegły, glazura, ceramika),
zabezpieczone przeciwpożarowo płyty budowlane (płyty gipsowokartonowe itd.)
Do budowy karoserii i pojazdów, budowy wagonów i kontenerów,
konstrukcji metalowych i budowy urządzeń, budowy statków
Uszczelnianie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
Najróżniejsze zastosowania budowlane, jak budowa schodów itd.
Klejenie lakierowanego i emaliowanego szkła
Klejenie kamienia, kamienia naturalnego i ceramiki
Sklejanie i uszczelnianie taśmy uszczelniającej OTTOFLEX (w obszarze
zakładki) i akcesoriów, jak taśma uszczelniająca, narożniki uszczelniające i
kołnierze uszczelniające (spełnia wymagania ETAG 022)

Stopnie marmurowe na
metalu

Normy i badania:
Deklaracja braku zastrzeżeń w odniesieniu do kontaktu z żywnością
(ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH,
Aschaffenburg)
„Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland
Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające
Sprawdzony na szkłach powlekanych (2-komponentowy, poliuretanowy,
bezpośredni lakier kryjący 7-530 firmy Selemix System) firmy Glas Nagel
- stan 11/2006
Informacje dotyczące naszych kontroli przyczepności i kompatybilności
reprezentują stan w momencie badania. Zmiany w powłokach są możliwe i
nie mieszczą się w naszej strefie wpływów. W tym celu zalecamy kontakt z
właściwym producentem szkła / powłok

Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

Lakierowane szkło na
drewnie

M 501
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OTTOCOLL® M 501
Przezroczysty klej
hybrydowy Premium

LEED®
Właściwości:
Klej 1-komponentowy na bazie polimeru hybrydowego
STPU
Bardzo dobra przyczepność bez substancji podkładowej
na wielu podłożach - również w przypadku obciążenia
wodą
Wolny od izocyjanianów
Nie zawiera silikonu
Bezwonny
Dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych
i starzenie się
Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na
rozdzieranie i wytrzymałość na dalsze rozdzieranie
Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne z normą DIN
52452

Szkło akrylowe (plexiglas)
i miedź

Obszary zastosowań:
Do kompensującego naprężenia klejenia i montażu
najróżniejszych materiałów, jak drewno, tworzywa drzewne,
szkło, metale (np. aluminium, stal szlachetna, aluminium
eloksalowane, mosiądz, miedź), tworzywa sztuczne
(np. twardy PCW, miękki PCW, tworzywo wzmocnione
włóknem szklanym itd.), podłoża mineralne (np. cegły,
glazura, ceramika), zabezpieczone przeciwpożarowo płyty
Montaż zlewozmywaków
budowlane (płyty gipsowo-kartonowe itd.)
Do budowy karoserii i pojazdów, budowy wagonów i
kontenerów, konstrukcji metalowych i budowy urządzeń,
budowy statków
Klejenie kamienia, kamienia naturalnego i ceramiki
Najróżniejsze zastosowania budowlane, jak budowa
schodów itd.
Normy i badania:
Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejącouszczelniające
„Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej
zawartości substancji szkodliwych“ zgodnie z listą
materiałów budowlanych (TOXPROOF) TÜV Rheinland
Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

M 540
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OTTOCOLL® AllFlex
Superelastyczny
klej montażowy

Właściwości:
Klej 1-komponentowy na bazie polimeru hybrydowego
STPU
Wolny od izocyjanianów
Nie zawiera silikonu
Bezwonny
Bardzo dobra przyczepność bez substancji podkładowej
na wielu podłożach - również w przypadku obciążenia
wodą

Metal na drewnie

Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność
na rozdzieranie i wytrzymałość na dalsze rozdzieranie
Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
Dobra odporność na działanie czynników
atmosferycznych i starzenie się
Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne z
normą DIN 52452
Nie nadaje się do marmuru i innych kamieni naturalnych
Obszary zastosowań:

Drewno na betonie

Do budowy, rozbudowy, montażu
Do kompensującego naprężenia klejenia i montażu
najróżniejszych materiałów, jak drewno, tworzywa
drzewne, szkło, metale (np. aluminium, stal szlachetna,
aluminium eloksalowane, mosiądz, miedź), tworzywa
sztuczne (np. twardy PCW, miękki PCW, tworzywo
wzmocnione włóknem szklanym itd.), podłoża
mineralne (np. cegły, glazura, ceramika), zabezpieczone
przeciwpożarowo płyty budowlane (płyty gipsowokartonowe itd.)

Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

Szkło na płycie wiórowej

M 550
OTTOCOLL® HiTack
Klej hybrydowy o
dużej przyczepności
początkowej

Właściwości:
Klej 1-komponentowy na bazie polimeru hybrydowego
STPU
Ekstremalnie wysoka przyczepność początkowa
Bardzo dobra przyczepność bez substancji podkładowej na
wielu podłożach - również w przypadku obciążenia wodą
Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na
rozdzieranie i wytrzymałość na dalsze rozdzieranie
Do klejenia kompensującego naprężenia i w przypadku
obciążeń dynamicznych
Bezwonny
Wolny od izocyjanianów
Nie zawiera silikonu
Dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych
i starzenie się
Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne z
normą DIN 52452
Obszary zastosowań:
Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
Do kompensującego naprężenia klejenia i montażu
najróżniejszych materiałów, jak drewno, tworzywa drzewne,
szkło, metale (np. aluminium, stal szlachetna, aluminium
eloksalowane, mosiądz, miedź), tworzywa sztuczne
(np. twardy PCW, miękki PCW, tworzywo wzmocnione
włóknem szklanym itd.), podłoża mineralne (np. cegły,
glazura, ceramika), zabezpieczone przeciwpożarowo płyty
budowlane (płyty gipsowo-kartonowe itd.)
Do budowy karoserii i pojazdów, budowy wagonów i
kontenerów, konstrukcji metalowych i budowy urządzeń,
budowy statków
Kompensujące naprężenia klejenie luster na ceramice,
szkle, tworzywie sztucznym, stali szlachetnej, aluminium,
drewnie, betonie itd.
Klejenie kamienia, kamienia naturalnego i ceramiki
Klejenie parapetów, listew przypodłogowych, listew
ozdobnych i stopni schodów
Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

Klejenie blachy ze stali
szlachetnej na cokołach
betonowych

M 570
OTTOCOLL® M 570
2-komponentowy,
hybrydowy
klej montażowy

Właściwości:
Klej 2-komponentowy na bazie polimeru hybrydowego
STPU
Szybkie utwardzanie również w przypadku warstw o
dużej grubości
Bardzo dobra przyczepność bez substancji
podkładowej na wielu podłożach - również w
przypadku obciążenia wodą
Do klejenia kompensującego naprężenia i w
przypadku obciążeń dynamicznych
Wysoka odporność i wytrzymałość na rozdzieranie

Stopnie marmurowe na
metalu

Bezwonny
Wolny od izocyjanianów
Nie zawiera silikonu
Dobra odporność na działanie czynników
atmosferycznych i starzenie się
Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne z
normą DIN 52452
Obszary zastosowań:

Drewno na betonie

Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
Do kompensującego naprężenia klejenia i montażu
najróżniejszych materiałów, jak drewno, tworzywa
drzewne, szkło, metale (np. aluminium, stal
szlachetna, aluminium eloksalowane, mosiądz, miedź),
tworzywa sztuczne (np. twardy PCW, miękki PCW,
tworzywo wzmocnione włóknem szklanym itd.),
podłoża mineralne (np. cegły, glazura, ceramika),
zabezpieczone przeciwpożarowo płyty budowlane
(płyty gipsowo-kartonowe itd.)
Do budowy karoserii i pojazdów, budowy wagonów
i kontenerów, konstrukcji metalowych i budowy
urządzeń, budowy statków

Budowa środków
transportu

Uszczelnianie urządzeń klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych
Klejenie kamienia, kamienia naturalnego i ceramiki
Kompensujące naprężenia klejenie luster na ceramice,
szkle, tworzywie sztucznym, stali szlachetnej,
aluminium, drewnie, betonie itd.
Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

M 590
OTTOCOLL® M 590
Klej hybrydowy
do klejenia
powierzchniowego

Właściwości:
Klej 1-komponentowy na bazie polimeru hybrydowego
STPU
Płynny

M 590 C01 weiß 580 ml

Bardzo dobra przyczepność bez substancji podkładowej
na wielu podłożach - również w przypadku obciążenia
wodą
Dobra odporność na działanie czynników
atmosferycznych i starzenie się
Do klejenia kompensującego naprężenia i w przypadku
obciążeń dynamicznych

Elementy warstwowe

Bezwonny
Wolny od izocyjanianów
Bezrozpuszczalnikowy
Nie zawiera silikonu
Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne z normą
DIN 52452
Obszary zastosowań:

Metal na drewnie

Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
Do kompensującego naprężenia klejenia i montażu
najróżniejszych materiałów, jak drewno, tworzywa
drzewne, szkło, metale (np. aluminium, stal szlachetna,
aluminium eloksalowane, mosiądz, miedź), tworzywa
sztuczne (np. twardy PCW, miękki PCW, tworzywo
wzmocnione włóknem szklanym itd.), podłoża
mineralne (np. cegły, glazura, ceramika), zabezpieczone
przeciwpożarowo płyty budowlane (płyty gipsowokartonowe itd.)
Do budowy karoserii i pojazdów, budowy wagonów i
kontenerów, konstrukcji metalowych i budowy urządzeń,
budowy statków

Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

Budowa pojazdów /
pojazdów kempingowych

P 83
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OTTOCOLL® P 83
Poliuretanowy środek
klejąco-uszczelniający

®
Instrukcja IVD
nr 25
INDUSTRIEVERBAND
DICHTSTOFFE E.V.
(IVD)

Właściwości:
1-komponentowy poliuretanowy środek klejącouszczelniający
Twardnieje praktycznie bez kurczenia się i nie pieni się
Elastyczny i kompensujący naprężenie
Niekorozyjny
Nie zawiera silikonu
Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne z
normą DIN 52452
Po utwardzeniu może być szlifowany i malowany

Budowa środków
transportu

Ekstremalnie wysoka odporność na obciążenie
uderzeniowe i udarowe oraz wytrzymałość na
oddzieranie
Odporny na wodę, wodę morską, słabe kwasy i ługi,
środki czyszczące rozpuszczalne w wodzie
Tylko dla użytkowników przemysłowych. Należy
uwzględnić informacje zawarte w karcie charakterystyki
preparatu

Spoiny karoserii

Obszary zastosowań:
Klejenie i uszczelnianie kompensujące drgania i ruchy
Uszczelnianie urządzeń klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych
Do budowy karoserii i pojazdów, budowy wagonów i
kontenerów, konstrukcji metalowych i budowy urządzeń,
budowy statków
Normy i badania:
Deklaracja braku zastrzeżeń w odniesieniu do kontaktu
z żywnością (ISEGA Forschungs- und UntersuchungsGesellschaft mbH, Aschaffenburg)
Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD
(Industrieverband Dichtstoffe) nr 25. (IVD - Zrzeszenie
Przemysłowe Materiały Uszczelniające)

Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

Budowa pojazdów /
pojazdów kempingowych

P 84
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OTTOCOLL® P 84
Klej poliuretanowy
Premium

Właściwości:
Płynny 1-komponentowy poliuretanowy środek klejący
Odporny na działanie czynników atmosferycznych
zgodnie z normą DIN 204 D4
Niekorozyjny
Tylko dla użytkowników przemysłowych. Należy
uwzględnić informacje zawarte w karcie charakterystyki
preparatu
Obszary zastosowań:

Wodoodporne połączenia
klejone

Produkcja mebli ogrodowych i kantówki okiennej
Produkcja drewna klejonego warstwowo dla nienośnych
elementów
Produkcja elementów o konstrukcji przekładkowej, np.
ścianek działowych, elementów drzwiowych, ścianek
zewnętrznych domów z elementów prefabrykowanych,
elementów elewacji, nadwozi pojazdów itd.
Wykonywanie połączeń klejowych na mikrowczepy
Normy i badania:

Elementy warstwowe

Sprawdzony według normy DIN EN 204-D4 - Odporne
na działanie czynników atmosferycznych połączenia
klejone drewna i tworzyw drewnianych (Instytut Techniki
Okiennej w Rosenheim)
Sprawdzony według normy DIN EN 14257 (Watt 91) - Siła
wiązania klejów do drewna (Instytut Techniki Okiennej w
Rosenheim)
Połączenia klejowe na
mikrowczepy

Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

Płyty wielowarstwowe

P 85
OTTOCOLL® P 85
Poliuretanowy klej
montażowy Premium

LEED®
Właściwości:
1-komponentowy poliuretanowy środek klejący
Odporny na działanie czynników
atmosferycznych zgodnie z normą DIN 204 D4
Ekstremalnie wysoka siła wiązania
Bardzo szybkie utwardzanie
Niekorozyjny
Po utwardzeniu może być szlifowany i malowany
Bezwonny

Budowa schodów

Tylko dla użytkowników przemysłowych. Należy
uwzględnić informacje zawarte w karcie charakterystyki
preparatu
Obszary zastosowań:
Dociskowe klejenie metali, jak np. aluminium, stal
szlachetna, stal ocynkowana, miedź
Klejenie kamienia, kamienia naturalnego i ceramiki
Klejenie elementów tłumiących, np. ze styropianu
(Styropor ®-u), PCW, PU itd.

Renowacja schodów

Klejenie zabezpieczonych przeciwpożarowo płyt
budowlanych, np. płyt gipsowo-kartonowych lub
gipsowo-włóknowych
Dociskowe klejenie drewna i tworzyw drewnianych, jak
np. płyty wiórowe, sklejka itd. oraz w renowacji schodów
Klejenie tworzyw sztucznych, np. twardy PCW, tworzywo
sztuczne wzmacniane włóknem szklanym itd.
Normy i badania:

Budowa okien

Sprawdzony według normy DIN EN 204-D4 - Odporne
na działanie czynników atmosferycznych połączenia
klejone drewna i tworzyw drewnianych (Instytut Techniki
Okiennej w Rosenheim)
Sprawdzony według normy DIN EN 14257 (Watt 91) - Siła
wiązania klejów do drewna (Instytut Techniki Okiennej w
Rosenheim)
Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejącouszczelniające
Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

Płyty robocze

P 86
OTTOCOLL® P 86
1-komponentowy klej
poliuretanowy do łączników
narożnych
LEED®
Właściwości:
1-komponentowy poliuretanowy środek klejący
Doskonała przyczepność do metali
Długi czas kożuszenia
Optymalnie wypełnia puste przestrzenie dzięki lekkiemu
pienieniu się
Wytrzymałość na rozciąganie po 7 dniach - ok. 14.000 N
(świadectwo badania ift)
Tylko dla użytkowników przemysłowych. Należy
uwzględnić informacje zawarte w karcie charakterystyki
preparatu

Profil końcowy / płyta
wiórowa

Obszary zastosowań:
Ogólne klejenie w budownictwie metalowym
Odporne na działanie czynników atmosferycznych
klejenie narożnych łączników w metalowych oknach,
drzwiach i elewacjach oraz ogrodach zimowych
Klejenie modyfikowanego drewna
Normy i badania:

Klejenie płyt wiórowych

Wytrzymałość na rozciąganie sprawdzona w Instytucie
Techniki Okiennej w Rosenheim
Spełnia wymagania normy DIN EN 204-D4 w stosunku
do odpornych na działanie czynników atmosferycznych
połączeń klejonych drewna i tworzyw drewnianych
Spełnia wymagania normy DIN EN 14257 (WATT 91)
w stosunku do odpornych cieplnie połączeń klejonych
drewna i tworzyw drewnianych
Ekspertyza dotycząca zastosowania przeświecającego
OTTOCOLL® P 86 do klejenia modyfikowanego drewna
(Uniwersytet im. Georga Augusta w Getyndze)
Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejącouszczelniające

Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

Materiał izolacyjny z płyta
wiórową

P 270
OTTOCOLL® P 270
Klej do folii na bazie
dyspersyjnej, niezawierający
rozpuszczalnika

Właściwości:
Plastyczny 1-komponentowy środek klejący na bazie
wodorozpuszczalnej zawiesiny
Nie zawiera rozpuszczalnika, silnie przyczepny, odporny,
wyrównuje nierówności powierzchni
Trwale klejące właściwości
Odporny na starzenie się
Podąża za ruchami budynku
Unieruchomienie
paroizolacji

Obróbka możliwa również bez łaty dociskowej
Bezwonny
Składować i transportować w miejscu wolnym od
przemarzania
Obszary zastosowań:
Do stosowania w pomieszczeniach
Hermetyczne połączenie izolacji przeciwwilgociowych i
paroizolacji według normy DIN 4108
Nie nadaje się do saun i pływalni

Ułożenie pętli odciążającej
Pętla
odciążająca
Ścieg
OTTOCOLL®
P 270

Paroizolacja

OTTOTAPE D 25I
Klejąca taśma foliowa
do izolacji przeciwwilgociowych i paroizolacji

OTTOTAPE E 40I
Taśma klejąca o dużej
przyczepności do podłoża do
izolacji przeciwwilgociowych i
paroizolacji

Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

Lekkie dociśnięcie

Tynk
wewnętrzny

P 310
OTTOCOLL® UniMax
Poliuretanowy klej
montażowy

Właściwości:
1-komponentowy poliuretanowy środek klejący
Stateczny
Ekstremalnie wysoka siła wiązania
Niekorozyjny
Po utwardzeniu może być szlifowany i malowany
Bezwonny
Nie podlega zakazowi samoobsługi zgodnie z niemieckim
rozporządzeniem dotyczącym szkodliwych środków
chemicznych (Chemikalienverbotsverordnung)

Płyty izolacyjne

Nie wykonywać obróbki w temperaturze poniżej +10°C
Obszary zastosowań:
Dociskowe klejenie drewna i tworzyw drewnianych, jak
np. płyty wiórowe, sklejka itd. oraz w renowacji schodów
Dociskowe klejenie metali, jak np. aluminium, stal
szlachetna, stal ocynkowana, miedź
Klejenie kamienia, kamienia naturalnego i ceramiki

Płytka

Klejenie elementów tłumiących, np. ze styropianu
(Styropor ®-u), PCW, PU itd.
Klejenie zabezpieczonych przeciwpożarowo płyt
budowlanych, np. płyt gipsowo-kartonowych lub
gipsowo-włóknowych
Klejenie tworzyw sztucznych, np. twardy PCW, tworzywo
sztuczne wzmacniane włóknem szklanym itd.

Metal / drewno

Klejenie kamienia

Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych. naturalnego

P 340
OTTOCOLL® Rapid
Bardzo silny
klej kraft

Właściwości:
1-komponentowy poliuretanowy środek klejący
Ekstremalnie szybkie utwardzanie
Ekstremalnie wysoka siła wiązania
Niekorozyjny
Bezwonny
Tylko dla użytkowników przemysłowych. Należy
uwzględnić informacje zawarte w karcie charakterystyki
preparatu

Metal na drewnie

Obszary zastosowań:
Do budowy, rozbudowy, montażu
Do klejenia, montażu, naprawy takich materiałów, jak
drewno i tworzywa drzewne, metale (aluminium, stal
szlachetna, miedź itd.), kamień, kamień naturalny,
ceramika, cegły, tworzywa sztuczne (twardy PCW,
tworzywo wzmocnione włóknem szklanym itd.)
- materiały izolacyjne (Styropor ®, poliuretan itd.) zabezpieczone przeciwpożarowo płyty budowlane (płyty
gipsowo-kartonowe i in.)

Metal na kamieniu

Normy i badania:
Spełnia wymagania normy DIN EN 204-D4 w stosunku
do odpornych na działanie czynników atmosferycznych
połączeń klejonych drewna i tworzyw drewnianych
Spełnia wymagania normy DIN EN 14257 (WATT 91)
w stosunku do odpornych cieplnie połączeń klejonych
drewna i tworzyw drewnianych
Kanały kablowe

Tworzywo sztuczne na kamieniu
Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

P 410
OTTOCOLL® P 410
Klej poliuretanowy do
klejenia powierzchniowego

LEED®
Właściwości:
Płynny 1-komponentowy poliuretanowy
środek klejący
Długi czas obróbki
Szybkie utwardzanie, dzięki temu krótkie
czasy docisku i unieruchomienia
Odporny na działanie czynników
atmosferycznych zgodnie z normą
DIN 204 D4
Niekorozyjny

Budowa domów z elementów
prefabrykowanych

Idealny do zautomatyzowanej obróbki za
pomocą urządzeń dozujących
Tylko dla użytkowników przemysłowych.
Należy uwzględnić informacje zawarte w karcie
charakterystyki preparatu
Obszary zastosowań:
Produkcja elementów o konstrukcji przekładkowej, np.
ścianek działowych, elementów drzwiowych, ścianek
zewnętrznych domów z elementów prefabrykowanych,
elementów elewacji, nadwozi pojazdów itd.

Elementy warstwowe

Klejenie elementów wielkopowierzchniowych, np. w
budowie domów z elementów prefabrykowanych,
pojazdów kempingowych i kontenerów
Produkcja mebli ogrodowych i kantówki okiennej
Normy i badania:
Spełnia wymagania normy DIN EN 204-D4 w stosunku
do odpornych na działanie czynników atmosferycznych
połączeń klejonych drewna i tworzyw drewnianych

Ścianki działowe

Spełnia wymagania normy DIN EN 14257 (WATT 91)
w stosunku do odpornych cieplnie połączeń klejonych
drewna i tworzyw drewnianych
Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejącouszczelniające

Elementy drzwi
Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

P 520
OTTOCOLL® P 520
2-komponentowy klej
poliuretanowy Premium

LEED®
Właściwości:
2-komponentowy poliuretanowy środek klejący
Szybkie utwardzanie również w przypadku
warstw o dużej grubości
Utwardzanie bez kurczenia się
Doskonała przyczepność do metali
Ekstremalnie wysoka wytrzymałość na
rozciąganie po 24 godzinach - ok. 14.000 N
(świadectwo badania ift)
Tylko dla użytkowników przemysłowych.
Należy uwzględnić informacje zawarte w karcie
charakterystyki preparatu

Profil końcowy / płyta
wiórowa

Obszary zastosowań:
Odporne na działanie czynników
atmosferycznych klejenie narożnych łączników w
metalowych oknach, drzwiach i elewacjach oraz
ogrodach zimowych
Ogólne klejenie w budownictwie metalowym
Odpowiedni również do dociskowego klejenia
najróżniejszych materiałów, jak drewno, metal,
tworzywa sztuczne, kamień itd.

Klejenie płyt wiórowych

Normy i badania:
Wytrzymałość na rozciąganie sprawdzona w
Instytucie Techniki Okiennej w Rosenheim
Spełnia wymagania normy DIN EN 204-D4 w
stosunku do odpornych na działanie czynników
atmosferycznych połączeń klejonych drewna i
tworzyw drewnianych
Spełnia wymagania normy DIN EN 14257 (WATT
91) w stosunku do odpornych cieplnie połączeń
klejonych drewna i tworzyw drewnianych
Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały
klejąco-uszczelniające

Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

Klejenie kamienia
naturalnego

S 10
OTTOSEAL® S 10
Konstrukcyjny środek
klejąco-uszczelniający

LEED®
Właściwości:
Neutralnie usieciowany 1-komponentowy silikonowy środek
klejąco-uszczelniający
Bardzo dobra odporność na wpływy atmosferyczne,
starzenie się i promieniowanie UV
Bardzo dobra przyczepność na wielu podłożach, częściowo
w połączeniu z substancją podkładową
Niekorozyjny
Wysoka odporność i wytrzymałość na rozdzieranie
Tolerowany przez folie PVB (poliwinylobutyral) w
jednostkach zespolonych szyb ochronnych
Obszary zastosowań:
Uszczelnianie spoin przyłączeniowych i szczelin
dylatacyjnych w budownictwie nadziemnym
Nadaje się również do odpornego na wpływy atmosferyczne
uszczelniania (weather sealing) elewacji szklanych, oszklenia
skośnego, drewniano-szklanych elementów zespolonych,
oszklenia dachów i ogrodów zimowych
Nadaje się do spoinowania elementów szklanych ze szkła
hartowanego i zespolonych szyb ochronnych. W tym celu
prosimy o konsultację z naszym działem techniki stosowania

Uszczelnianie szklanych
elewacji

Montaż szkła chroniącego przed promieniowaniem
rentgenowskim
Elastyczne klejenie i uszczelnianie w przemyśle
elektrycznym, w budowie maszyn, pojazdów i statków
Nieodpowiedni do strukturalnego klejenia elementów
oszklenia strukturalnego
Normy i badania:
Kompatybilność ze szkłem akrylowym (Plexiglas®) została
sprawdzona i potwierdzona przez producenta. Dostępny
jest raport z badania kompatybilności ze szkłem akrylowym
Plexiglas®-XT.
Sprawdzony przez Schott Desag AG Deutsches Spezialglas
w Grünenplan i zalecany do montażu szkła chroniącego
przed promieniowaniem rentgenowskim RD 50 i RD 30
UL 94 Flame Classification HB RTI 105°C, plik nr E 176319
Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejącouszczelniające
Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

Uszczelnianie oszkleń
skośnych

S 70
OTTOSEAL® S 70
Silikon Premium do
kamienia naturalnego

®
Instrukcja IVD
nr 23+25+27

LEED®

INDUSTRIEVERBAND
DICHTSTOFFE E.V.
(IVD)

Właściwości:
Neutralnie usieciowany 1-komponentowy silikonowy środek uszczelniający
Gwarancja - Nie powoduje zanieczyszczenia strefy brzegowej na kamieniach
naturalnych
Wysoka odporność i wytrzymałość na rozdzieranie
Bardzo dobra odporność na wpływy atmosferyczne, starzenie się i promieniowanie UV
Niekorozyjny
O właściwościach grzybobójczych
Dostępny również w kolorach „strukturalnych“ o powierzchni podobnej do kamienia
Dostępny również w kolorch „matowych“
Obszary zastosowań:
Uszczelnianie i fugowanie na marmurze i wszystkich kamieniach naturalnych, jak np.
piaskowiec, kwarcyt, granit, gnejs, porfir itd., zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w obszarze ścian i elewacji
Kompensujące ruchy klejenie kamienia naturalnego na metalu, np. stopni schodów na
konstrukcji metalowej
Uszczelnianie i fugowanie pływalni z marmuru / kamienia naturalnego, również
fugowanie pod wodą
Uszczelnianie lakierowanego i emaliowanego szkła
Do zewnętrznego uszczelniania luster w połączeniu z kamieniem naturalnym
Normy i badania:
Sprawdzony według normy ISO 16938-1 przez SKZ Würzburg (badanie pod kątem
zanieczyszczenia strefy brzegowej kamieni naturalnych przez materiały uszczelniające
spoiny)
Sprawdzony według normy ASTM C 1248 przez DL Laboratories Nowy Jork (badanie
pod kątem zanieczyszczenia strefy brzegowej kamieni naturalnych przez materiały
uszczelniające spoiny)
„Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości substancji
szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych (TOXPROOF) TÜV Rheinland
Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające
Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband Dichtstoffe)
nr 23+25+27. (IVD - Zrzeszenie Przemysłowe Materiały Uszczelniające)

Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

S 610
OTTOCOLL® S 610
2-komponentowy
specjalny klej silikonowy

Właściwości:
Neutralny, usieciowany kondensacyjnie
2-komponentowy silikonowy środek klejącouszczelniający na bazie alkoksów
Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i promieniowanie UV
Wysoka odporność i wytrzymałość na rozdzieranie
Bardzo dobra przyczepność na wielu podłożach,
częściowo w połączeniu z substancją podkładową
Niekorozyjny

Spoina przemysłowa

Wysoki współczynnik rozszerzalności gwarantuje
dużą stabilność klejenia
Skrócone czasy cykli - dzięki szybkiemu
utwardzaniu sklejone elementy mogą być
ekstremalnie szybko poddane dalszej obróbce
Szybkie utwardzanie również w przypadku warstw
o dużej grubości
Bezwonny
Obszary zastosowań:
Kompensujące naprężenia klejenie i uszczelnianie
różnych materiałów, jak szkło, drewno, metal i tworzywa
sztuczne
Uszczelnianie silnie obciążonych mechanicznie
spoin podłogowych i łączeniowych, np. w halach
magazynowych i produkcyjnych, na powierzchniach
dziedzińców, parkingach, garażach podziemnych, w
warsztatach, myjniach itd.
Kompensujące naprężenia klejenie luster na ceramice,
szkle, tworzywie sztucznym, stali szlachetnej, aluminium,
drewnie, betonie itd.
Odpowiedni również jako klej do luster ze szkła
akrylowego (np. Plexiglas®)
Nieodpowiedni do strukturalnego klejenia elementów
oszklenia strukturalnego

Przestrzegać informacji zawartych w karcie danych technicznych.

Lakierowane szkło na
drewnie

Tabela
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KLEJ

BAZA

KONSYSTENCJA

CZAS OBRÓBKI

OTTOCOLL® TopFix
Bardzo szybki klej utrwalający

Akrylan
1-komponentowy

stabilny, pastowaty

ca. 10 min.

OTTOCOLL® A 770
Klej dyspersyjny do budowlanych taśm
przyłączeniowych OTTO

Akrylan
1-komponentowy

pastowaty

ca. 10 min.

OTTOSEAL® M 365
Hybrydowy środek klejąco-uszczelniający

1-komponentowy STPU
(polimer hybrydowy)

stabilny, pastowaty

ca. 40 min.

OTTOCOLL® M 500
Wodoodporny, hybrydowy środek
klejącouszczelniający Premium

1-komponentowy STPU
(polimer hybrydowy)

pastowaty

ca. 20 min.*

OTTOCOLL® M 501
DPrzezroczysty klej hybrydowy Premium

1-komponentowy STPU
(polimer hybrydowy)

pastowaty

ca. 45 min.*

OTTOCOLL® Allflex
Superelastyczny klej montażowy

1-komponentowy STPU
(polimer hybrydowy)

pastowaty

15 min.*

OTTOCOLL® HiTack
Klej hybrydowy o dużej przyczepności początkowej

1-komponentowy STPU
(polimer hybrydowy)

pastowaty

ca. 40 min.

OTTOCOLL® M 570
2-komponentowy, hybrydowy klej montażowy

2-komponentowy STPU
(polimer hybrydowy)

pastowaty

15 min.

OTTOCOLL® M 590
Klej hybrydowy do klejenia powierzchniowego

1-komponentowy STPU
(polimer hybrydowy)

płynny

ca. 50 min.

OTTOCOLL® P 83
Poliuretanowy środek klejąco-uszczelniający

poliuretan
1-komponentowy

pastowaty

ca. 50 min.

OTTOCOLL® P 84
Klej poliuretanowy Premium

poliuretan
1-komponentowy

płynny

ca. 20 min.*

OTTOCOLL® P 85
Poliuretanowy klej montażowy Premium

poliuretan
1-komponentowy

pastowaty

ca. 5 - 10 min (kolorowy)*
ok. 20 min (przeświecający)*

OTTOCOLL® P 86
1-komponentowy klej poliuretanowy do łączników
narożnych

poliuretan
1-komponentowy

pastowaty

ca. 20 min.*

OTTOCOLL® P 270
Klej do folii na bazie dyspersyjnej, niezawierający
rozpuszczalnika

zawiesina wodna

pastowaty

ca. 15 - 20 min.

OTTOCOLL® UniMax
Poliuretanowy klej montażowy

poliuretan
1-komponentowy

pastowaty

ca. 20 min.

OTTOCOLL® Rapid
Bardzo silny klej kraft

poliuretan
1-komponentowy

pastowaty

ca. 4 min.*

OTTOCOLL® P 410
Klej poliuretanowy do klejenia powierzchniowego

poliuretan
1-komponentowy

płynny

ca. 80 min.*

OTTOCOLL® P 520
2-komponentowy klej poliuretanowy Premium

poliuretan
2-komponentowy

pastowaty

ca. 45 min.*

OTTOSEAL® S 10
Konstrukcyjny środek klejąco-uszczelniający

1-komponentowy
silikonowy środek
uszczelniający

pastowaty

ca. 5 min.

OTTOSEAL® S 70
Silikon Premium do kamienia naturalnego

1-komponentowy
silikonowy środek
uszczelniający

pastowaty

ca. 5 min.

OTTOCOLL® S 610
2-komponentowy specjalny klej silikonowy

2-komponentowy
silikonowy środek
uszczelniający

pastowaty

ca. 20 min.*

* Czas kożuszenia i czas zachowania stanu plastycznego można dopasować do indywidualnych wymagań.
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Temperatura
obróbki

Odporność na
temperaturę

+ 5 °C do + 35 °C

- 20 °C do + 80 °C

w przypadku przechowywania w miejscu
wolnym od przemarzania

w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
12 miesięcy od daty produkcji w temp.
23°C / przy WWP 50%

+ 5 °C do + 35 °C

- 20 °C do + 80 °C

w przypadku przechowywania w miejscu
wolnym od przemarzania

12 miesięcy w temp. 23°C / przy
WWP 50% dla kartusza / torebki

+ 5 °C do + 40 °C

- 40 °C do + 90 °C

chronić przed wilgocią

9 miesięcy w temp. 23°C / przy
WWP 50% dla kartusza / torebki

+ 5 °C do + 40 °C

- 40 °C do + 90 °C

chronić przed wilgocią

9 miesięcy w temp. 23°C/przy WWP 50%

+ 5 °C do + 40 °C

- 40 °C do + 90 °C

chronić przed wilgocią

9 miesięcy w temp. 23°C/przy WWP 50%

+ 5 °C do + 40 °C

- 40 °C do + 90 °C

chronić przed wilgocią

9 miesięcy w temp. 23°C/przy WWP 50%

+ 5 °C do + 40 °C

- 40 °C do + 90 °C

w przypadku dłuższego składowania
w wyższych temperaturach ( 30°C)
może dojść do zmniejszenia początkowej
przyczepności; chronić przed wilgocią/

9 miesięcy w temp. 23°C/przy WWP 50%

+ 5 °C do + 40 °C

- 40 °C do + 100 °C

chronić przed wilgocią

9 miesięcy w temp. 23°C/przy WWP 50%

+ 5 °C do + 40 °C

- 40 °C do + 90 °C

chronić przed wilgocią

9 miesięcy w temp. 23°C/przy WWP 50%

+ 5 °C do + 35 °C

- 40 °C do + 80 °C

chronić przed wilgocią

12 miesięcy w temp. 23°C / przy
WWP 50% dla kartusza / torebki

nie poniżej + 5°C

- 30 °C do + 80 °C,
krótkotrwale + 100°C

chronić przed wilgocią

w oryginalnie zamkniętym
opakowaniu 12 miesięcy w temp.
23°C / przy WWP 50%

+ 5 °C do + 35 °C

- 30 °C do + 80 °C,
krótkotrwale + 100 °C

chronić przed wilgocią

12 miesięcy w temp. 23°C / przy
WWP 50% dla kartusza / torebki

+ 5 °C do + 35 °C

- 30 °C do + 80 °C,
krótkotrwale + 100°C

chronić przed wilgocią

w oryginalnie zamkniętym
opakowaniu 12 miesięcy w temp.
23°C / przy WWP 50%

+ 5 °C do + 35 °C

- 20 °C do + 80 °C

+5°C do +30°C, bez przemarzania

12 miesięcy w temp. 23°C / przy
WWP 50% dla kartusza / torebki

nie poniżej + 5°C

- 30 °C do + 80 °C

+10°C do +30°C
chronić przed wilgocią

9 miesięcy w temp. 23°C / przy
WWP 50% dla kartusza / torebki

+ 5 °C do + 35 °C

- 30 °C do + 80 °C,
krótkotrwale + 100°C

chronić przed wilgocią

9 miesięcy w temp. 23°C / przy
WWP 50% dla kartusza / torebki

+ 5 °Cdo + 35 °C

- 30 °C do + 80 °C,
krótkotrwale + 100°C

chronić przed wilgocią

w oryginalnie zamkniętym
opakowaniu 9 miesięcy w temp.
23°C / przy WWP 50%

+ 5 °C do + 35 °C

- 30 °C do + 80 °C,
krótkotrwale + 100°C

chronić przed wilgocią

12 miesięcy w temp. 23°C / przy
WWP 50% dla kartusza

+ 5 °C do + 40 °C

- 40 °C do + 180 °C

w zamkniętych opakowaniach
12 miesięcy od daty produkcji
w temp. 23°C / przy WWP 50%
dla kartusza / torebki

+ 5 °C do + 35 °C

- 40 °C do + 180 °C

15 miesięcy w temp. 23°C / przy
WWP 50% dla kartusza / torebki

+ 5 °C do + 40 °C

- 40 °C do + 180 °C

9 miesięcy w temp. 23°C /
przy WWP 50%

SKŁADOWANIE**

STABILNOŚĆ
SKŁADOWANIA

** Z
 alecamy przechowywanie materiałów klejąco-uszczelniających w nieotwartych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym
(WWP < 60%), w temperaturze od +15°C do +25°C. Jeżeli produkty składowane są przez dłuższe okresy (kilka tygodni) i/lub transportowane
przy wyższej temperaturze / wilgotności powietrza, nie można wykluczyć skrócenia okresu trwałości bądź zmiany właściwości materiału.
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OTTO Centrala
Tel.: +49-8684-908-0
Faks: +49-8684-908-539
E-mail: info@otto-chemie.de

Twój kompetentny partner handlowy:

OTTO Technika zastosowań
Tel.: +49-8684-908-460
Faks: +49-8684-908-469
E-mail: tae@otto-chemie.de
OTTO Przetwarzanie zleceń
(zamówienia)
Tel.: +49-8684-908-310
Faks: +49-8684-908-319
E-mail: mab@otto-chemie.de
Prosimy o przesyłanie zleceń faksem lub mailem, aby zagwarantować ich szybką i prawidłową realizację.
Dziękujemy bardzo!

Wskazówki:
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem w momencie złożenia do druku, patrz skorowidz. Ze względu
na różnorodność przypadków i warunków zastosowań naszych produktów zawsze konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie i
praktyczna weryfikacja wszystkich właściwości produktu ważnych dla danego celu zastosowania.
Należy przestrzegać informacji zamieszczonych w poszczególnych kartach danych technicznych. Dostępne są one w Internecie
pod adresem www.otto-chemie.de. Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone.
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