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K L EJ E

www.SPRAY-KON.pl
Słysząc określenie „klej aerozolowy”, automatycznie
mamy przed oczyma małą puszkę wielkości
dezodorantu, której możemy użyć do klejenia
niewielkich i raczej mało odpowiedzialnych powierzchni
jak papier czy tekstylia. Nic bardziej mylnego!
ontaktowe kleje aerozolowe SPRAY-KON
to kleje z kompletnym
systemem nanoszenia
ze zbiorników ciśnieniowych.
Pozwalają na nanoszenie kleju
na duże powierzchnie w sposób szybki i niesłychanie wydajny. Regulowana szerokość
strumienia kleju to nawet 3040 centymetrów! Dzięki poręcznym kanistrom z własnym
ciśnieniem nie wymagają dodatkowego sprzętu, sprężarek,
prądu. Specjalne przedłużone
pistolety pozwalają nanosić
klej na podłoże bez schylania.
Kleje kontaktowe SPRAYKON zdobyły już uznanie
i solidną pozycję w przemyśle meblarskim jako najlepsze
rozwiązanie do klejenia laminatów dekoracyjnych HPL,
blachy, tworzyw oraz pogrubiania płyt meblowych. Jednak
to nie koniec ich możliwości.
Szeroka gama produktów
SPRAY-KON to również kleje
do:
wykładzin dywanowych,
paneli PCV,
wełny mineralnej,
wygłuszeń akustycznych,
membran dachowych
EPDM.
Ich wydajność, skuteczność, a przede wszystkim
wygodę stosowania docenią
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przede wszystkim firmy wykonawcze. Wydajne systemy
SPRAY-KON oznaczają koniec
z dźwiganiem ciężkich wiader
z tradycyjnymi klejami, koniec
z mozolnym nakładaniem ich
na kolanach przy pomocy pac
zębatych (kleje wykładzinowe), koniec z myciem narzędzi
i wałków i koniec z uciążliwym zapachem tradycyjnych
klejów kontaktowych.

Kleje aerozolowe (czyli w zbiornikach z własnym
ciśnieniem) SPRAY-KON są
nieprawdopodobnie wydajne: zawartość standardowego
20-litrowego pojemnika możemy nanieść na ponad 200
m2 powierzchni! A do tego
zrobić to w sposób nie tylko
szybki, ale też precyzyjny.
Przedłużony pistolet pozwala
na prostą regulację niskoci-

śnieniowego strumienia kleju
w zakresie od kilku do nawet
40 centymetrów.
Podsumujmy zalety systemu klejów SPRAY-KON:
całkowicie mobilny system
nanoszenia pistoletem,
szybkie i precyzyjne nakładanie,
bardzo duża wydajność,
pistolet nie wymaga czyszczenia,
minimalizacja odpadów.
D ys t r y b u to r k l ejów
SPRAY-KON – firma AmeriPol Trading, oferuje bezpłatne konsultacje oraz szkolenia
u klientów.
(dw)
REKL AMA

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 2/156 | luty 2014 r.

