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Niezależny system

chemia, materiały ścierne i technologie
uszlachetniania powierzchni

Irena Muszałowska

Kleje w opakowaniach ciśnieniowych z własnymi systemami nanoszenia należą do najnowszej generacji klejów.
– To nowa technologia posiadająca wiele zalet.
Przede wszystkim jest całościowym, skończonym systemem, niepotrzebującym zewnętrznego osprzętu do nanoszenia – mówi Piotr
Gliwicki, dyrektor w Ameri-Pol Trading. –
Jest to bowiem zestaw składający się z kleju
umieszczonego w opakowaniu ciśnieniowym
oraz niezbędnego do aplikacji węża z pistoletem, wszystko spójnie połączone.
Oferowane przez firmę Ameri-Pol produkty
to kleje kontaktowe marki STA-PUT i SPRAYKON. Są one idealną propozycją dla branży
meblarskiej, ponieważ można nimi kleić różne surowce i materiały funkcjonujące w produkcji mebli – laminaty HPL, MDF, HDF,
sklejki, płyty wiórowe, płyty melaminowane,
PVC, ABS, korek, rattan, metale, szkło, lustra,
pianki, tkaniny i styropian. Charakteryzują się
dużą siłą wiązania, wysoką wytrzymałością
na ścinanie, stabilnością cieplną i UV, wodoodpornością. Są też szybkoschnące, a łączone
elementy można dalej obrabiać bezpośrednio
po sklejeniu. Kleje dostępne są w opakowaniach aerozolowych o pojemności 500 ml oraz
kanistrach 20-, 100- i 200-litrowych z osprzętem aplikacyjnym. Do ich aktywacji wystarczy docisk ręczny. Systemy te mają wiele zalet
technicznych, co wpływa na ich popularność.
Przede wszystkim umożliwiają pełną kontrolę
procesu nanoszenia oraz stuprocentowe wykorzystanie zawartości pojemników. Podczas
aplikacji ciśnienie robocze jest niskie, więc nie
występuje niekorzystne zjawisko pylenia, a po
pracy pistolet nie wymaga czyszczenia. Można
też precyzyjnie regulować szerokość strumienia kleju w zakresie od 2 do 20 cm. Są to systemy bardzo wydajne, czego przykładem jest
500-mililitrowe opakowanie aerozolowe, które
wystarczy do przyklejenia 2-2,5 m2 laminatu.
– Oferowane przez nas kleje można stosować
zarówno w dużych fabrykach, jak i małych zakładach stolarskich – mówi Piotr Gliwicki. –
Są to produkty bardzo uniwersalne, o bardzo
szerokim zastosowaniu. Nad ich popularyza44 · Meblarstwo · 2012/4 (136)

Kleje w aerozolu oraz kleje z własnym systemem nanoszenia
oferuje firma Ameri-Pol Trading z Katowic. Mają one tę zaletę,
że zawierają wszystkie elementy niezbędne do aplikacji i nie
potrzebują do tego celu żadnych instrumentów zewnętrznych.
cją pracujemy już osiem lat i muszę przyznać,
że sprzedają się dobrze. Najstarszym i najlepiej sprzedawalnym jest STA-PUT, kolejnymi
i młodszymi są kleje spod naszej marki SPRAYKON B707, odpowiednik STA-PUTU, F400 –
klej specjalistyczny do laminatów wysokiego
połysku czy B717 bez dichlorometanu.

Poza systemami klejowymi firma sprzedaje
również wałki dociskające, które są wręcz nieodzowne przy klejeniu laminatów, obrzeży,
korka oraz innych powierzchni, gdy potrzebny
jest docisk. Są to cztery modele: Optimal, Ideal
7,5, Standard oraz Podwójny.
•

Firma Ameri-Pol Trading prezentowała kleje STA-PUT i SPRAY-KON podczas tegorocznych targów
Furnica w Poznaniu.
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