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Klejenie laminatów HPL (unila-
mu) bez użycia prasy zawsze było 
na tyle skomplikowane, że mało 
komu chciało się za to zabierać. Kle-
je kontaktowe do tego stosowane 
wprawdzie „od zawsze” są dostępne 
(butapren i podobne), ale zarówno 
próby równego nałożenia gęstego 
kleju, jego zapach, jak też problem 
z oceną, „czy już kleić, czy jeszcze za 
mokre”, a więc niepewny efekt koń-
cowy najczęściej zniechęcają do 
ponawiania prób. Ale czy jest jakiś 

inny, nieskomplikowany sposób na 
przyklejanie laminatów? Jest.

Jeśli chce się szybko, bez proble-
mów, a co najważniejsze, skutecznie 
przykleić laminat, należy do tego 
użyć klejów kontaktowych w aero-
zolu. Te najbardziej znane i cenione 
w Polsce to STA-PUT oraz SPRAY-
KON już od sześciu lat sprzedawa-
ne w Polsce przez firmę Ameri-Pol 
Trading z Katowic. Występują one 
zarówno w półlitrowych aerozolach 
jak i, co najważniejsze, w 17 i 85-ki-
logramowych kanistrach ciśnienio-
wych do nakładania specjalnym pi-
stoletem. Kanistry, prócz kleju, za-
wierają odpowiednią ilość ciśnienia, 
które pozwala na 100% wykorzysta-
nie zawartości! Kanister z podłączo-
nym pistoletem stanowi kompletny, 

przenośny zestaw zawsze gotowy 
do pracy, ponieważ ciśnienie z po-
jemnika zabezpiecza pistolet przed 
zasychaniem i koniecznością mycia 
nawet po miesiącach przerwy. Moż-
na go przenieść w dowolne miejsce 
warsztatu, jak i zabrać na montaż.

Stosowanie kleju jest szalenie 
proste, zarówno aerozol, jak i pi-
stolet umożliwiają precyzyjną re-
gulację szerokości strumienia kle-
ju (pistolet nawet od 2-15 cm), co 
pozwala na oszczędne jego dozo-
wanie i przyklejanie nawet wąskich 
obrzeży. Natomiast wykorzystanie 
szerokiego strumienia sprawia, że 
pokrycie klejem 2 m2 powierzchni 
trwa zaledwie minutę! Dzięki niskie-
mu ciśnieniu strumień kleju całko-
wicie pozbawiony jest rozkurzu tak 

Klejenie laminatu
w 3 minuty?

Każdemu zależy na tym, by jego praca nie tylko 
przynosiła oczekiwane efekty, ale również była prosta, 
łatwa i przyjemna. Nie inaczej jest wśród stolarzy 
– poszukują coraz sprawniejszych i wydajniejszych 
maszyn, elektronarzędzi i materiałów pozwalających 
produkować nie tylko lepsze meble, ale też 
produkować w prostszy i szybszy sposób.
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uciążliwego w systemach sprężar-
kowych.

Kolejną miłą niespodzianką jest 
fakt, że klej jest niemal bezwonny, 
co w wypadku klejenia większych 
powierzchni bądź stosowania go u 
klienta jest bardzo cenione przez fa-
chowców.

Jest jeszcze jedna rzecz, która 
daje tym klejom niewątpliwą prze-
wagę nad innymi rozwiązaniami: to 
czas po nałożeniu kleju potrzebny 
na odparowanie rozpuszczalnika. W 
wypadku STA-PUT oraz SPRAY-KON 
wynosi on tylko 2 minuty! Nie zna-
czy to jednak wcale, że już po 2 mi-
nutach musimy wykonać klejenie. 
W wypadku STA-PUT równie dobrze 
możemy to zrobić nawet następne-
go dnia! Prawda, że to wygodne? Z 
jednej strony tak krótki czas odpa-
rowania rozpuszczalnika pozwala 
nam na błyskawiczne wykonanie 
połączenia (przyklejenie 1 m2 la-
minatu od momentu zabrania się 
do pracy może zająć 3 minuty), na-
tomiast w wypadku klejenia więk-
szych powierzchni nie trzeba mar-
twić się, że klej po jednej stronie 
elementu jest już „za suchy”, a po 
drugiej jeszcze „za mokry”.

Dochodzimy do ostatniego eta-
pu, czyli połączenia pokrytych kle-
jem elementów: oczywiście musi-
my bardzo uważać, by złożenie wy-
konać prawidłowo, ponieważ już 
przy pierwszym zetknięciu następu-
je niemal niemożliwe do rozerwa-
nia połączenie. Teraz wystarczy oba 
materiały jak najmocniej docisnąć, 
przy czym nie jest ważny czas trwa-
nia docisku, lecz jego siła – mocniej-
szy docisk zapewnia nam mocniej-
szą spoinę. Niezastąpione w tym 
wypadku są specjalne wałki doci-
skowe z rolkami z twardej gumy. Ich 
prawidłowe użycie pozwala nam 
równomiernie docisnąć laminat z 
siłą nawet ponad 5 kg/cm2. Po do-
ciśnięciu klejone elementy natych-
miast nadają się do dalszej obrób-
ki, cięcia czy frezowania, choć pełną 
wytrzymałość spoina osiąga po co 
najmniej 24 h.

Kleje aerozolowe STA-PUT i 
SPRAY-KON służą nie tylko do przy-
klejania laminatów HPL. Równie ła-
two i szybko przykleimy obrzeże 
PCV czy skleimy ze sobą w celu po-
grubienia dwie płyty laminowane. 
Co ważne, połączenie takie nie wy-

maga matowienia powierzchni. Wy-
starczy pokryć klejone elementy, a 
nawet tylko ich fragmenty, cienką 
warstwą kleju, odczekać 2 minu-
ty na odparowanie rozpuszczalni-
ka i docisnąć mocno przy pomocy 
młotka z miękkiej gumy. Sklejone 
płyty natychmiast można poddać 
dalszej obróbce.

Oprócz takich, typowo meblar-
skich, zastosowań, kleje te świetnie 
nadają się również do klejenia bla-
chy, korka, tkanin, płyt z tworzyw 
sztucznych, a nawet styropianu.

Nadmiar kleju STA-PUT lub 
SPRAY-KON łatwo daje się usunąć 
za pomocą cytrusowego preparatu 
zmywającego SPRAY-KON R505 w 
aerozolu. Środek ten równie łatwo 
usunie z płyty również resztki kle-
ju termotopliwego, ołówek, flama-
ster, papierowe etykiety, a nawet 
smołę, pozostawiając lekki połysk i 
przyjemny cytrusowy zapach. Jest 
chętnie stosowany przez stolarzy 
do końcowego, poprodukcyjnego 
mycia mebla zarówno w warszta-
cie, jak u klienta. Co ważne, SPRAY-
KON R505 nie uszkadza powierzch-
ni obrzeży ABS ani lakierów.

Poręczne opakowania aerozolo-
we STA-PUT i SPRAY-KON z regulo-
waną szerokością strumienia kleju 
pozwalają na stosowanie ich w każ-
dych warunkach i miejscu, a bar-
dziej ekonomiczne kanistry ciśnie-
niowe w warsztatach, które zdecy-
dowały się na ich zakup, stają się 
równie niezbędnym elementem jak 
podstawowe elektronarzędzia: za-
wsze gotowe do pracy, ergonomicz-
ne i proste w użyciu. Nie wymagają 
czasu ani na przygotowanie do pra-
cy, ani specjalnych zabiegów po jej 
zakończeniu.

Firma Ameri-Pol Trading zajmuje 
się nie tylko sprzedażą kleju, akce-
soriów i wałków dociskowych. Do-
radcy techniczni przyjadą do każdej 
firmy w kraju na bezpłatne prezen-
tacje i szkolenia, dzieląc się swoją 
wiedzą i wieloletnim doświadcze-
niem w stosowaniu klejów STA-PUT 
i SPRAY-KON.

Tak jak po 20 latach transforma-
cji nikt już nie zastanawia się, czy 
kupić dobrą wkrętarkę, czy nadal 
stosować wkrętak, tak coraz częś-
ciej właściciele firm decydują się 
wydać nieco więcej na zakup kleju, 
który kilkukrotnie skróci czas wyko-
nania klejenia, a więc w efekcie ob-
niży pozornie wyższe koszty. A co 

reklama
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najważniejsze, po prostu będzie do-
brze trzymał!

(dw)
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