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OPIS PRODUKTU
TensorGrip® L40 jest szybkoschnącym klejem kontaktowym o dobrej wytrzymałości cieplnej. Przeznaczony jest do wiązania różnych materiałów 

z arkuszami drewna, blachami oraz niektórymi twardymi tworzywami sztucznymi. Natychmiastowe trwałe wiązanie można osiągnąć poprzez 

dwustronne nałożenie kleju na większości podłoży. Jego właściwości przyczepne oraz wrażliwość na nacisk sprawiają, że doskonale sprawdza się w 

przypadku pianek, tkanin, okładzin i otulin do izolacji przewodów wentylacyjnych, niektórych twardych tworzyw sztucznych oraz wielu innych podłoży 

porowatych i gładkich. ZAWSZE należy przetestować TensorGrip® L40 w celu określenia przydatności do danego zastosowania przed użyciem go 

w produkcji. NIEZALECANY do stosowania z winylami z dodatkiem plastyfikatorów, elastycznymi tworzywami sztucznymi, polistyrenem spienionym i 

ekstrudowanym, polietylenem ani polipropylenem.

KORZYŚCI
• Szybkoschnący.

• Dobra wytrzymałość cieplna.

• Wysoka zawartość suchej masy.

• Systemy przenośne.

L40
UNIWERSALNY KLEJ 
KONTAKTOWY W SPRAYU 
TWORZECY FORME SIECI

Klej L40 należący do grupy PRODUKTÓW STOLARSKICH jest termokurczliwym klejem kontaktowym przeznaczonym do standardowych laminatów.

• Do różnorodnych zastosowań.

• Łatwa kontrola aplikacji.

• Ekonomiczny.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
• Produkt ten jest przeznaczony do nakładania na obydwie 

powierzchnie w celu ich związania. Upewnić się, że powierzchnie 

są czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń, kurzu, oleju, luźno 

związanej powłoki malarskiej, wosku, smaru itp. W celu uzyskania 

najlepszych rezultatów temperatura kleju i powierzchni, które mają 

zostać związane powinna mieścić się w zakresie od 16°C do 27°C.

 

• Stosować w pomieszczeniach o odpowiedniej wentylacji. Tam, 

gdzie to możliwe, zalecamy mocno wstrząsnąć pojemnik przed 

użyciem. Prawidłowo podłączyć i zamocować wąż do pistoletu 

natryskowego przy użyciu wymaganej końcówki. Drugi koniec 

węża podłączyć do pojemnika. Upewnić się, że połączenia zawór-

wąż są szczelne. Powoli otworzyć do oporu zawór pojemnika, 

jednocześnie sprawdzając połączenia pod kątem nieszczelności. 

Odblokować spust pistoletu natryskowego w celu rozpoczęcia 

rozpylania. 

• Przed użyciem sprawdzić zgodność poprzez rozpylenie niewielkiej 

próbki kleju na podłożu. Produkt ten może rozkładać niektóre 

podłoża. Rozpylić klej w odległości 10-20 cm, pod kątem 90° do 

powierzchni, nakładając jednorodną, równą powłokę kleju w celu 

uzyskania 80-100% pokrycia powierzchni. W razie konieczności 

rozpylić klej, nakładając drugą powłokę w miejscach, w których 

wymagane jest ponowne nałożenie kleju. Rozpylić klej na obu 

wiązanych powierzchniach – na jednej powierzchni pionowo, a na 

drugiej poziomo. Odczekać, aż klej przestanie pozostawiać ślady 

na kłykciu po jego dotknięciu.

• Przykleić powierzchnie i docisnąć je odpowiednią siłą. Zaleca 

się zastosowanie rolki w celu wywarcia równomiernego nacisku 

o maksymalnej sile. Pozostawić na 24 godziny do całkowitego 

utwardzenia kleju.

• W przypadku zablokowania dyszy należy odkręcić ją od pistoletu, 

a następnie oczyścić przy użyciu rozpuszczalnika, takiego jak 

rozcieńczalnik do lakieru lub aceton. Nie stosować szpilki do 

czyszczenia otworu dyszy.

WYMIANA/PRZECHOWYWANIE POJEMNIKA
• Ustawić zawór pojemnika w położeniu wyłączonym, rozpylić 

pozostały w wężu klej, odłączyć wąż do rozpylania i pistolet 

od pojemnika. Podłączyć wąż do rozpylania do pojemnika z 

czystym rozpuszczalnikiem (sprzedawany osobno) i rozpylić do 

momentu aż płyn będzie czysty, co wskazuje na oczyszczenie 

węża i pistoletu. W przypadku pozostawienia węża i pistoletu 

natryskowego podłączonych do pojemnika otworzyć zawór 

pojemnika. Nie odłączać węża/pistoletu od pojemnika. Zamknąć i 

zablokować pistolet natryskowy.

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
PRODUKTU
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L40

CHEMICZNE DANE TECHNICZNE
WŁAŚCIWOŚCI STANDARDOWE
• Lepkość       300 cps 25°C sp#2, 30 rpm

• Całkowita zawartość suchej masy     28,0%

• Barwa      Przezroczysty lub czerwony

• Łatwopalność systemu      Niepalny klej w palnym propelencie

• Ścinanie      > 150 psi

• Rozciąganie (próba odrywania po kątem 180°)    > 25 psi

• Temperatura rozwarstwiania    (SAFT) 100 gramów > 105°C

• Czas schnięcia       2-3 minut w zależności od temperatury i wilgotności

• Czas otwarcia      Długo

• OKRES TRWAŁOŚCI:      18 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIE
• Jednorazowy pojemnik o masie 17 kg

• Zwrotny pojemnik o masie 85 kg

• Aerozol o pojemności 500 ml

PRÉCAUTIONS SPÉCIALES
W celu uzyskania optymalnych rezultatów przechowywać pojemnik podczas użytkowania w temperaturze powyżej 18°C, ale zawsze powyżej 10°C. 

Przed wiązaniem odczekać 48 godzin, aż podłoża osiągną normalną temperaturę pokojową (18°C). Nie przekraczać czasu otwarcia kleju. Nie 

przechowywać pojemnika na zimnych betonowych podłogach podczas jego użycia. Jeśli nakładany klej jest mokry lub podawany jako strumień, 

pojemnik jest zbyt zimny – umieścić pojemnik w ciepłym miejscu i pozostawić do aklimatyzacji przed ponownym użyciem.

PRZESTROGA
• Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach.

• Nie rozcieńczać ani nie reaktywować przy użyciu rozpuszczalników.

• Nie spalać na popiół.

• Nie wystawiać na działanie nadmiernego ciepła o temperaturze

Przed użyciem NALEŻY BEZWZGLĘDNIE przeczytać ze zrozumieniem kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz kartę danych 

technicznych. Uważa się, że informacje zawarte w niniejszej dokumentacji technicznej są dokładne i podane w dobrej wierze w celu zapewnienia 

klientom odpowiednich korzyści. Jednakże firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani ryzyka związanego z użyciem jej produktów chemicznych, 

ponieważ warunki stosowania leżą poza zakresem kontroli firmy. Informacje dotyczące możliwego użycia naszych produktów nie stanowią zaleceń 

odnoszących się do naruszenia jakiegokolwiek patentu. Produkty te przeznaczone są wyłącznie do użytku przemysłowego.

PRZECHOWYWANIE
• Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki substancji 

niebezpiecznej.

• Nie przechowywać w temperaturze powyżej 50°C.

• Unikać ekspozycji na działanie promieni słonecznych.

• Nie przechowywać bezpośrednio na podłodze betonowej.

• W celu uzyskania maksymalnej wydajności stosować klej w 

temperaturze 18°C, ale zawsze powyżej 10°C.

• Po podłączeniu zawór musi być stale otwarty, a wąż musi stale 

znajdować się pod ciśnieniem.

• Nie zamykać zaworu do momentu podłączenia nowego 

pojemnika.

• Zredukować ciśnienie w wężu przed odłączeniem.

• Zawsze należy przetestować TensorGrip® w celu określenia 

przydatności do danego zastosowania przed użyciem go w produkcji.

powyżej 50°C.

• Trzymać z dala od źródeł zapłonu.

• Zredukować ciśnienie przed odłączeniem węża.

• Przetestować pod kątem przydatności przed użyciem.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI: Podane w niniejszym dokumencie dane techniczne zostały określone na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i w związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za 
jakiekolwiek błędy, pomyłki, przeoczenia lub błędy edytorskie, które wynikają ze zmian technologicznych lub przeprowadzonych badań naukowych w okresie pomiędzy datą wydania niniejszego dokumentu a datą zakupu danego produktu. Przed użyciem produktu 
do obowiązków użytkownika należy przeprowadzenie koniecznych testów w celu sprawdzenia przydatności produktu do danego zastosowania. Ponadto wszyscy użytkownicy powinni skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem produktu w celu uzyskania 
dodatkowych informacji technicznych dotyczących użycia produktu w przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości w zakresie posiadanych informacji dotyczących normalnego użycia lub specjalnego zastosowania naszego produktu. Nasza gwarancja jest 
zgodna z obowiązującymi przepisami i regulacjami ustawowymi, aktualnymi normami zawodowymi oraz postanowieniami ogólnych warunków sprzedaży. Informacje podane w aktualnej karcie danych technicznych zostały przedstawione w formie wskazań i nie są 
one wyczerpujące. Powyższe dotyczy również wszystkich informacji udzielonych ustnie przez telefon jakiemukolwiek przyszłemu lub obecnemu klientowi.
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