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DENLAKS D -1000 

KOD HANDLOWY: DENLAKS D–1000 

NAZWA: KLEJ  WINYLOWY  UNIWERSALNY  D3  

OPIS: Klej dyspersyjny, wodorozcieńczalny na bazie kopolimeru polioctanu 
winylu o zwiększonej wodoodporności – klasa D3 wg PN-EN 204. 
Szczególnie zalecany do ogólnych prac stolarskich i montażowych, 
klejenia drewna, sklejki oraz do okleinowania.  
Można stosować do klejenia na ciepło. 
Nie zawiera formaldehydu oraz rozpuszczalników organicznych.  

PRZEZNACZENIE: Klejenie drewna, w tym stolarki otworowej, schodów, miniwczepów, 
kołków itp., sklejek oraz przyklejanie oklein naturalnych i sztucznych 
oraz laminatów do MDF, płyty wiórowej, sklejki. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnie sklejane powinny być suche, czyste bez plam, 
szczególnie brudu, tłuszczu lub innych substancji, które mogą osłabić 
przyczepność lub wpłynąć na jakość spoiny. Płyty należy szlifować i 
dokładnie odpylić. Optymalna wilgotność: 8-15%. 

ROZCIEŃCZANIE: Produkt gotowy do użycia, jednak jeżeli istnieje potrzeba obniżenia 
lepkości, można dodać niewielką ilość wody i dokładnie wymieszać.  

UWAGA: Należy pamiętać, że dodatek wody może obniżyć wytrzymałość spoiny. 

SPOSÓB APLIKACJI: Nakładać pędzlem, wałkiem lub szpachlą. 
Obie powierzchnie sklejane należy pokryć klejem, odczekać 5-10 min., 
połączyć i zastosować nacisk (prasa lub ścisk stolarski) rzędu 50-55 
barów. 
Aplikacja musi się odbywać w pomieszczeniu o temperaturze co 
najmniej 10oC. 

UWAGA: Po użyciu pojemnik z klejem należy natychmiast zamknąć. 

CZAS PRASOWANIA: 25-45 min. w temperaturze otoczenia, optymalna: 23oC 

ODPADY: − W miarę możliwości nie dopuszczać do powstawania odpadów.  

− Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.  

− Opakowania zawierające płynny klej są odpadem niebezpiecznym, 
natomiast utwardzony klej lub pojemniki z utwardzonym klejem 
stanowią odpad budowlany. 

PRZECHOWYWANIE: Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach w suchych pomieszczeniach w temperaturze od min. 
10 do max. 30oC. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem 
światła słonecznego.  
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DENLAKS D -1000 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU: − postać gęsta ciecz 
− kolor biały  
− zawartość monomeru max. 0,3% 
− minimalna temp. tworzenia filmu 5ºC 
− zawartość substancji nielotnych 49 ± 1% 
− pH w 25ºC  3,5 ± 0,5 
− gęstość w 25ºC 1,15. ±  0,05 g/ml 
− lepkość Brookfielda (R4/20 min-1/25oC) 12 500 ± 2 500 mPa·s 
− czas otwarty w 23oC 5 - 10 min. 
− czas otwarty w 20oC 15 - 20 min. 
− przydatność do użycia  12 miesięcy 

w 20ºC i szczelnie zamkniętym pojemniku 

UWAGA: Lepkość określona powyżej odnosi się do kontroli jakości produktu po 
wyprodukowaniu. Odstępstwa od ww. wartości mogą być spowodowane 
czasem i warunkami przechowywania. 

WYTRZYMAŁOŚĆ SPOINY 
NA ŚCINANIE: 

− buk 15,5 N/mm2 
− jodła 12,0 N/mm2 
− ayous 10,5 N/mm2 

 
 
 
Przed zastosowaniem danego produktu, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do stosowanej technologii.  
Nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt wykończenia w przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej oraz ustne wskazówki udzielane przez personel firmy Amicus oparte są o naszą 
najlepszą i aktualną wiedzę.  
Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie się do błędnych informacji lub informacji zawartych w nieaktualnej karcie technicznej. 
Aktualność karty można sprawdzić w najbliższym oddziale firmy Amicus lub u przedstawiciela www.877line.pl. 


