KLEJE

Kleić szybko i skutecznie
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 oni coraz
sprawniejszych i wydajniejszych maszyn, elektronarzędzi i materiałów pozwalających
produkować nie tylko lepsze meble, ale też produkować je w prostszy i szybszy sposób.

Jeszcze kilka lat temu klejenie laminatów HPL bez użycia prasy było na tyle skomplikowane, że mało komu chciało się za to zabierać. Sytuacja
zmieniła się radykalnie przed
prawie dziesięcioma laty wraz
z pojawieniem się na rynku
klejów kontaktowych w systemach aerozolowych. Prawdopodobnie obecnie w Polsce jest już niewiele firm meblarskich, którym nie zdarza
się stosowanie w codziennej praktyce (w mniejszej lub
większej ilości) kleju STA-PUT
lub SPRAY-KON B707.

Dystrybutor obu tych marek
– firma Ameri-Pol Trading z Katowic – dba nie tylko o sprawną obsługę swoich klientów
(dostawa w 24h), ale, co istotne, zapewnia im stały serwis i
pomoc przez sieć doświadczonych doradców technicznych.
Odwiedzają oni małe i większe
firmy meblarskie, prezentując
nowości i szkoląc pracowników w optymalnym stosowaniu klejów aerozolowych. Ponieważ w ofercie firmy jest ich
coraz więcej, doradcy są w stanie pomóc w rozwiązaniu różnych pojawiających się przy

produkcji problemów. Wystarczy się umówić!
Kleje te wykorzystywane są
zarówno do przyklejania laminatów dekoracyjnych, jak i pogrubiania płyt melaminowanych bez matowienia ich powierzchni. Wiele firm używa ich
również do klejenia nietypowych (szerokich bądź krzywoliniowych) obrzeży PCV i ABS.
Oba kleje dostępne są zarówno w wygodnych 500-mililitrowych aerozolach, jak i w
20 oraz 100-litrowych kanistrach ciśnieniowych do nakładania specjalnym pistoletem.
Kanistry, prócz kleju, zawierają odpowiednią ilość ciśnienia,
które pozwala na 100% wykorzystanie ich zawartości! Kanister z podłączonym pistoletem stanowi kompletny, przenośny zestaw zawsze gotowy
do pracy, ponieważ ciśnienie
z pojemnika zabezpiecza pistolet przed zasychaniem i koniecznością jego mycia nawet
po miesiącach przerwy. Moż-

90

3 (135) marzec 2012

na go przenieść w dowolne
miejsce warsztatu, jak i zabrać
na montaż!
Pojemniki ciśnieniowe mają
jeszcze kilka zalet: pistolet pozwala na precyzyjny, całkowicie pozbawiony rozkurzu natrysk, kleje są niemal bezwonne i pozwalają na wykonanie
prac nawet w użytkowanych
obiektach. Szybkie, wygodne
nanoszenie oraz tylko 2-minutowy czas odparowania rozpuszczalnika sprawiają, że cały
proces klejenia można wykonać już w 3-4 minuty! Jednak
duże elementy pokryte już klejem mogą oczekiwać na sklejenie nawet kilka godzin!
Niezwykle ważnym i coraz
bardziej docenianym przez
stolarzy uzupełnieniem są
specjalne wałki dociskowe z
rolkami z twardej gumy. Ich
prawidłowe użycie pozwala
nam równomiernie docisnąć
laminat z siłą nawet ponad
10 kg/cm2. Po dociśnięciu, kle-
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KLEJE
jone elementy natychmiast
nadają się do dalszej obróbki: cięcia czy frezowania, choć
pełną wytrzymałość spoina
osiąga po co najmniej 24h.
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 resztki kleju termotopliwego oraz inne zabrudzenia, pozostawiając lekki
połysk i przyjemny, cytrusowy
zapach. Jest chętnie stosowany przez stolarzy do końcowego, poprodukcyjnego mycia
mebla zarówno w warsztacie, jak i u klienta. Co ważne,
SPRAY-KON R505 nie uszkadza powierzchni obrzeży ABS
ani lakierów.

Obecnie firma Ameri-Pol
Trading poszerza zarówno
gamę klejów aerozolowych
(do nietypowych zastosowań,
takich jak np. guma, styropian
czy blacha), ale też rozpoczyna
sprzedaż wysokiej klasy klejów
termotopliwych do okleinia-

rek oraz nowoczesnych poliuretanowych dyspersji do produkcji frontów foliowanych.
10-letnie doświadczenie w
branży klejów dla meblarstwa
zobowiązuje!
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