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DENMELT-135 

KOD HANDLOWY: DENMELT-135 

NAZWA: KLEJ  TERMOTOPLIWY 

OPIS: Klej termotopliwy na bazie kopolimeru etylenu i octanu winylu – EVA  
oraz dodatków i wypełniaczy. Można stosować do sklejania różnych 
materiałów. Podstawowe zastosowanie znajduje w sektorze 
meblarskim.  

PRZEZNACZENIE: Przyklejanie obrzeży z melaminy, poliestru, PVC, ABS oraz 
naturalnego forniru. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnie sklejane powinny być suche, czyste bez plam, 
szczególnie brudu, tłuszczu i pyłu lub innych zanieczyszczeń, które 
mogą osłabić przyczepność lub wpłynąć na jakość spoiny. 
Optymalna wilgotność drewna i materiałów drewnopochodnych 8-10%. 

SPOSÓB APLIKACJI: Okleiniarka do obrzeży – prędkość: 18-50 m/min. 
Optymalna temperatura robocza 180-200oC. Temperatura otoczenia 
nie może być niższa niż 18oC, ponieważ może to negatywnie wpłynąć 
na wytrzymałość spoiny.  
Temperatury w topielniku i okleiniarce powinny być kontrolowane i nie 
odbiegać od optymalnych, ponieważ niższe spowodują słabszą 
spoinę, a wyższe mogą prowadzić do rozkładu kleju. 

UWAGI: − Prace ze stopionym klejem wykonywać w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach. 

− Zachować szczególną ostrożność przy pracy z gorącym klejem: 
chronić skórę przed oparzeniami i nie wdychać gorących oparów.  

− Stosować rękawice i okulary ochronne. 

PRZECHOWYWANIE: Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach.  

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU: − postać granulat 
− kolor beżowy 
− temperatura mięknięcia 92 ± 3oC  
− gęstość nasypowa ok. 1,48 g/cm3 
− lepkość Brookfielda w 180oC 135 000 ± 30 000 mPa·s 
− czas otwarty  krótki 
− przydatność do użycia  12 miesięcy 

w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu 
 
 
 
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. 


