KLEJE

Najszybsze klejenie
Po niemal ośmiu latach obecności na polskim rynku chyba
już nikogo w branży meblarskiej nie trzeba przekonywać, że
aerozolowe kleje kontaktowe Sta-Put oraz Spray-Kon po prostu
„przydają się” w firmie. Przez jednych stosowane są niemal
codziennie do klejenia coraz popularniejszych laminatów HPL,
nietypowych obrzeży czy pogrubiania płyt melaminowanych, dla
innych są czymś, co zwyczajnie warto mieć pod ręką w sytuacjach
nietypowych zleceń czy w trakcie montażu mebli u klienta.

Firma Ameri-Pol Trading –
dystrybutor klejów, stara się
ciągle rozszerzać gamę swoich
produktów tak, by jak najtrafniej odpowiadać na potrzeby
klientów.
Oprócz
najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych klejów Sta-Put oraz
Spray-Kon B700/B707, w ofercie jest już także klej do laminatów z połyskiem (Spray-Kon
F400), klej niepalny (Spray-Kon BN720) czy spełniający
surowe kryteria higieniczne
Spray-Kon B710. Nowością są
również nowe wielkości opa-

kowań, w szczególności zbiorniki 200-litrowe.
Kleje kontaktowe w systemach ciśnieniowych i aerozolach niewątpliwie przekonują
do siebie prostotą ich używania: niskociśnieniowy, precyzyjnie regulowany strumień
kleju sprawia, że stosowanie
ich jest czyste, pewne i bezproblemowe. Nie bez znaczenia jest fakt, że pistolet w żadnym momencie nie wymaga
mycia – zawsze jest gotowy do
pracy. Jest jeszcze jedna rzecz,
która daje tym klejom niewątpliwą przewagę nad innymi rozwiązaniami – to czas po
nałożeniu kleju potrzebny na
odparowanie rozpuszczalnika. W wypadku Sta-Put oraz
Spray-Kon wynosi on niecałe 2
MINUTY! Nie znaczy to jednak
wcale, że już po 2 minutach
musimy wykonać klejenie. W
wypadku Sta-Put równie dobrze możemy to zrobić nawet następnego dnia! Z jednej
strony tak krótki czas odparowania rozpuszczalnika pozwala nam na błyskawiczne wykonanie połączenia (przyklejenie
2 m2 laminatu od momentu
zabrania się do pracy nie trwa
dłużej niż 5 minut), natomiast
w wypadku klejenia większych powierzchni nie trzeba
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się martwić, że klej po jednej
stronie elementu jest już „za
suchy”, a po drugiej jeszcze „za
mokry”.
Firma Ameri-Pol, dbając o
swoich klientów, wprowadziła do swojej oferty nowe dysze
do pistoletów systemowych:
oprócz dotychczasowej jednej, uniwersalnej, są dostępne
również bardziej specjalistyczne, pozwalające na nakładanie
kleju o wiele cieńszą warstwą
(laminaty z połyskiem) lub nakładanie ich szerokim, nawet
35-centymetrowym strumieniem.
Niewątpliwie ważnym atutem firmy są jej doświadczeni doradcy techniczni, którzy
są w stanie przyjechać do każdej firmy w kraju na bezpłatne
prezentacje i szkolenia, dzieląc
się swoją wiedzą i wieloletnim
doświadczeniem w stosowaniu klejów Sta-Put i Spray-Kon.
Warto również zapoznać się
z nowym serwisem internetowym www.spraykon.eu. W
przejrzysty sposób umożliwia
on zapoznanie się z szeroką
ofertą klejów, znalezienie najlepszego rozwiązania dla konkretnej aplikacji, a także umówienie się na prezentację z
przedstawicielem firmy.
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