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CO TO JEST  
TENSORGRIP®?
Jeśli chodzi o kleje kontaktowe to żaden inny produkt nie może 
się równać z TensorGrip® pod względem wytrzymałości, 
przyczepności i niezawodności. Dostępne w różnych 
opakowaniach – aerozolu oraz kanistrach, innowacyjna formuła 
TensorGrip® łatwo przełamuje bariery wyznaczone przez 
produkty nakładane tradycyjnymi metodami.

Nasze systemy klejów eliminują konieczność użycia tradycyjnych 
metod, których używanie jest nieekonomiczne i czasochłonne. 
Dzięki temu, że TensorGrip® jest klejem kontaktowym w 
sprayu mamy pełną kontrolę nad tym ile kleju używamy oraz 
uzyskujemy równą warstwę po rozpyleniu. Nanoszenie jest 
precyzyjne, oszczędne i schludne, jest to system niewymagający 
konserwacji, czysty i efektywny, nigdy więcej marnowania czasu! 
Technologia ta została opracowana, aby w szybki i wygodny 
sposób łączyć ze sobą różnorodne elementy. Wystarczy nanieść 
klej na obie powierzchnie za pomocą aerozolu lub pistoletu 
podłączonego do kanistra, odczekać kilka minut aż naniesiona 
warstwa odparuje i połączyć obie powierzchnie za pomącą wałka 
w celu uformowania stałego wiązania. Klejone powierzchnie 
można poddawać dalszej obróbce niemal natychmiast.

Nasze rewolucyjne formuły spowodowały,  iż czas oczekiwania 
na związanie kleju skrócił się z 25 minut przy wykorzystaniu 
tradycyjnych metod do zaledwie JEDNEJ MINUTY! w przypadku 
zastosowania systemu klejów kontaktowych TensorGrip®. 

Innowacyjna technologia klejów TensorGrip® nie tylko znacząco 
zredukuje czas pracy i produkcji, ale sprawi również, iż aplikacja 
kleju będzie niezwykle prosta, zapewni silne i spójne wiązanie 
jak również zwiększy znacząco wydajność Państwa produkcji!
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Rury Dzwiekoszczelnosc 
I Izolacja

Wybór produktu odpowiedniego do konkretnego 
zastosowania powinno być proste i przejrzyste, 
dlatego Tensor opracował nowy system 
oznakowania, aby ułatwić wybór właściwego 
kleju tak szybko i łatwo jak tylko się da! 
Każda etykieta znajdująca się na aerozolu 
czy kanistrze jest w konkretnym kolorze, co 
oznacza przyporządkowanie do określonego 
sektora działalności. Na etykietach znajdują 
się także ikony oznaczające określone 
zastosowanie lub sposób użycia. Ikony 
przedstawione poniżej określają główne 
obszary zastosowań, co odpowiada zakresowi 
użytkowania produktu:

IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW IKONY

WŁASCIWOSCI PRODUKTU IKONY

Strumien rozpylony – 
Płatek Sniegu 

VOC

Klasa Palnosci - 1Klasa Palnosci - 0Niska Zawartosc 
Substancji Lotnych 

California Compliant

Strumien rozpylony – 
Pajeczyna 

Strumien rozpylony – 
Kryształki

Strumien rozpylony – 
Mgiełka

Odporny Na Ciecze 

Nie Zawiera HAP’s

Drewno

Rura PVC 

Standardowy Laminat Kauczuk

Polistyren

Forniry (Naturalny)

FRL

FRP Reefer Liners

Włókno Szklane Tkanina (Cienka) 

Post Forming

Płyta MDF 

Skóra Syntetyczna 

Laminat O Wysokim Poł ysku 

SklejkaPł yta Kartonowo-Gipsowa 

Izolacja Arkusze Metalowe/Aluminiowe 

Cegła Wykładzina Pł ytka Dywanowa Beton Korek

FRP/GRP

Tkanina

Plastik

Tkanina (Gruba) Elastyczna Sklejka Pianka

Pogrubiane Pł yty Winyl

Aplikacja Kropelkowa 

Forniry (Oprawa Miekka)

W JAKICH 
OPAKOWANIACH 
DOSTEPNY JEST 
TENSORGRIP®?

Kanister 
Objetosc: 13l/22l
Najbardziej popularna forma 
opakowania; wyposażony w pistolet i 
wąż, co umożliwia szybkie i dokładne 
rozprowadzenie kleju. Długotrwałe, 
korzystne i wydajne rozwiązanie 
dostępne w formie kanistra o 
pojemności 22L.

Duzy Kanister
Objetosc: 110L
Największy z naszych produktów; 
najlepsza opcja do zastosowania w 
produkcji na dużą skalę.

Aerozol
Objetosc: 500ml
Ten wygodny aerozol o objętości 
500 ml jest idealny do zastosowań 
na niewielkich powierzchniach lub 
w przypadku rzadszego używania. 
Niewielki, lecz wiąże dokładnie tak 
samo!

NOWY SYSTEM 
OZNAKOWANIA TENSOR®
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TensorGrip® H30 jest bezchlorowym 
klejem na bazie syntetycznego kauczuku, 
charakteryzującym się wysoką zawartością 
substancji stałych, przeznaczonym do 
wielorakich zastosowań tj. wypełnienia, 
materiały izolacyjne z włókna i przewody w 
zastosowaniach HVAC (branża inżynierii 
sanitarnej). Klej H30 ma wielorakie 
zastosowania, charakteryzuje się wysoką 
przyczepnością i długim czasem otwartym. 
Klej nadaje się do szerokiej gamy powierzchni, 
włączając w to polistyren, EPS, tkaniny, 
tapicerkę, piankę, sklejkę, płyty MDF i wiele 
innych.

Zalety:
• Nie zawiera HAP (niebezpiecznych 

substancji zanieczyszczających 
powietrze).

• Wysoka przyczepność.
• Świetne wiązanie w temperaturze 

pokojowej.
• Doskonała wstępna siła wiązania i 

wytrzymałość temperaturowa.

Powierzchnie:

Charakterystyka:

Klej O Znakomitej Sile Wiazania 
Do Zastosowan W Branzy Hvac

H30
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TensorGrip® H10N jest niepalnym klejem 
z wysoką zawartością substancji stałych, 
przeznaczonym do wielorakich zastosowań 
tj. wypełnienia, materiały izolacyjne z włókna, 
przewody w zastosowaniach HVAC (branża 
inżynierii sanitarnej). Klej H10N ma wielorakie 
zastosowania i charakteryzuje się wysoką 
przyczepnością, długim czasem otwartym oraz 
dużą siłą wiązania na wielu powierzchniach, 
włączając w to polistyren, EPS, tkaniny, tapicerkę, 
piankę, sklejkę, płyty MDF i wiele innych.

Zalety:
• Szybkoosiągalna, wysoka przyczepność.
• Bardzo dobrze wiąże w temperaturze 

pokojowej.
• Wytrzymały na temperatury do 106°C.
• Szybkoschnący z dobrym czasem otwartym.
• Doskonale łączy tkaniny, skórę, wykładziny, 

piankę itp. z metalem, twardym plastikiem, 
sklejką itp.

Niepalny Izolacyjny Klej 
W Sprayu

H10N

Powierzchnie: Charakterystyka:

TensorGrip® H31 jest wysokiej jakości klejem  
przemysłowym nadającym się do wielorakich 
zastosowań HVAC i izolacyjnych. Klej H31 
jest wodo- i temperaturo-odporny do 170°F 
(75°C) i może być użyty przy wielu rodzajach 
powierzchni tj: tkaniny, tapicerka, pianka, 
filc, karton, szkło, elementy korkowe, włókno 
szklane i plastik.

Zalety:
• Szybkoschnący.
• Wysoka odporność termiczna.
• Wysoka zawartość substancji stałych.
• Nie zawiera chloru.

Grubopowłokowy Klej W 
Sprayu Do Styropianu

H31

Powierzchnie:

Charakterystyka:



Stosowanie produktów TensorGrip® to więcej niż po prostu korzystanie z kanistra, to cały system, który umożliwia proste, wygodne i oszczędne użytkowanie. Firma 
Extrem, jako dystrybutor powyższej marki wraz z odpowiednim do Państwa aplikacji klejem dostarcza zestaw specjalistycznych narzędzi ułatwiających aplikację.  

W tym niezwykłym pudełku znajduje się klucz do uzyskania optymalnych wyników pracy. Z dumą prezentujemy Zestaw Startowy TensorGrip®. Ten wyjątkowy pakiet 
jest wyposażony we wszystkie narzędzia niezbędne do poprawnej aplikacji, w tym profesjonalny pistolet natryskowy z odpowiednią dyszą, wąż, wałek i promocyjną 

piłkę nożną Tensor’a. 

Zestaw Startowy
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Wysokotemperaturowy klej w sprayu 
TensorGrip® H50 jest kompatybilny z 
polistyrenem i nadaje sie do wiązania materiałów 
izolacyjnych z nimi samymi, a także z wieloma 
innymi powierzchniami, włączając w to MDF, płyty 
wiórowe, sklejkę i inne płyty drewnopochodne. 
Klej H50 może być również wykorzystany 
do łączenia powierzchni z blachy ze sobą, w 
sytuacji, gdy istotne znaczenie ma przygotowanie 
powierzchni.  

Zalety:
• Świetnie łączy się z kauczukiem.
• Wytrzymały na temperatury do 106°C.
• Szybkoschnący z dobrym czasem otwartym.
• Doskonale łączy tkaniny, skórę, wykładziny, 

piankę itp. z metalem, twardym plastikiem, 
sklejką itp.

Polistyrenowy Wysokotem-
peraturowy Klej W Sprayu

H50

Powierzchnie:

Charakterystyka:

Polistyrenowy Klej W Sprayu 
Do Zastosowan Ogólnych

H51

Powierzchnie:

Charakterystyka:

Polistyrenowy klej do zastosowań ogólnych 
TensorGrip® H51 został stworzony z myślą 
o permanentnym wiązaniu płyt izolacyjnych tj: 
EPS, XPS, pianki PU & PI oraz wypełnienia z 
włókna i materiałów izolacyjnych tj. np. wełna 
szklana. Klej H51 nadaje się do wiązania i 
laminacji większości materiałów izolacyjnych 
z nimi samymi, a także z wieloma innymi 
powierzchniami, włączając w to MDF, płyty 
wiórowe, sklejkę i inne płyty drewnopochodne.

Zalety:
• Świetne wiązanie w temperaturze 

pokojowej.
• Szybkoschnący z długim czasem 

otwartym
• Doskonała wstępna siła wiązania i dobra 

odporność termiczna.



KLEJE HVAC (INZYNIERIA 
SANITARNA) I IZOLACYJNE

CZYSCIWA DO 
KLEJU

C101 S105
Cytrusowe Czysciwo 
Do Kleju

Acetonowe Czysciwo 
Do Kleju

Cytrusowe czyściwo do kleju TensorGrip® C101 
jest biodegradowalnym rozpuszczalnikiem, 
odtłuszczaczem i zmywaczem. Może być 
bezpiecznie stosowany na większości podłoży 
i powierzchni, włączając w to powierzchnie 
pomalowane, szkło, porcelanę, beton. Produkt 
jest kompatybilny z wieloma produktami 
plastikowymi i winylowymi.

Zalety:
• Biodegradowalny.
• Kompatybilny z większością plastików.
• Cytrusowy zapach.
• Zwiększona produktywność.
• Wydajny.
• Optymalizuje użycie i czyszczenie 

wyposażenia.

Acetonowe czyściwo TensorGrip® S105 jest 
rozpuszczalnikiem specjalnie zaprojektowanym 
do użycia z produktami  TensorGrip® jako 
system czyszczący do pistoletu i węża. Może 
być bezpiecznie stosowany z większością 
kanistrów i stanowi mocny rozpuszczalnik 
(jednak nie usunie wyschniętego produktu na 
bazie poliuretanowej). Może być stosowany na 
większości podłoży i powierzchni, włączając w 
to powierzchnie pomalowane, szkło, porcelanę, 
beton i jest kompatybilny z wieloma produktami 
plastikowymi i winylowymi.

Zalety:
• Wydajne czyszczenie i konserwacja.
• Kompatybilny z większością klejów.
• Kompatybilny z większością plastików.

Klej na bazie wody TensorGrip® H80 jest 
wysokowydajny i stworzony został do wiązania 
i laminacji większości materiałów izolacyjnych 
z nimi samymi, a także z wieloma innymi 
powierzchniami, włączając w to MDF, płyty 
wiórowe, sklejkę i blachy. Klej H80 stworzony 
został z myślą o stałym łączeniu wypełnień i 
materiałów izolacyjnych tj. szkło czy wełna, 
gdzie wymagane jest mocne wiązanie i dobra 
odporność termiczna.

Zalety:
• Nie zawiera VOC (lotnych związków 

organicznych).
• Bezzapachowy.
• Doskonała wstępna siła wiązania i dobra 

odporność termiczna.
•  Dobry czas schnięcia z długim czasem 

otwartym.

Wodny Klej Izolacyjny W 
Sprayu Do Zastosowan HVAC

H80

Powierzchnie:

Charakterystyka:
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KANISTER AEROZOL OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PISTOLET WAZ DYSZA CZYSCIWO

H10N  Niepalny izolacyjny klej w 
sprayu

Profesjonalny Gumowy 4m Lechler - Standardowa
9501 - Szeroki strumień natrysku

C101 ● ● ● ●  

H30   Klej o znakomitej sile wiązania 
do zastosowań w branży 
HVAC

Profesjonalny Gumowy 4m 9501 - Standardowa
Q-Tip – Szeroki strumień natrysku

S105 ● ● ● ●

H31  Grubopowłokowy klej w 
sprayu do styropianu

Profesjonalny Gumowy 4m 9501 - Standardowa
Q-Tip – Szeroki strumień natrysku

C101 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

H50   Polistyrenowy 
wysokotemperaturowy klej w 
sprayu

Profesjonalny Gumowy 4m 9501 - Standardowa
Q-Tip – Szeroki strumień natrysku

C101 ● ● ● ● ● ● ● ●

H51   Polistyrenowy klej w sprayu do 
zastosowań ogólnych

Profesjonalny Gumowy 4m 6501 - Standardowa
9501 - Szeroki strumień natrysku

C101 ● ● ● ●

H80   Wodny klej izolacyjny w sprayu 
do zastosowań HVAC

Profesjonalny Gumowy 4m 6501 - Standardowa
9501 - Szeroki strumień natrysku

C101 ● ● ●
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NORMALNE WARUNKI TRUDNE WARUNKI

HVAC (INZYNIERIA SANITARNA) I IZOLACJA – 
MATRYCA WYBORU PRODUKTU



Skontaktuj Sie Z Nami
Jeśli chciałbyś złożyć zamówienie lub 
potrzebujesz wsparcia technicznego, skontaktuj 
się z nami.

Zadzwon:
+ 48 (0) 61 896 66 00

E-mail:
info@extrem.com.pl

Odwiedz:
www.extrem.com.pl
www.kleje-kontaktowe.com.pl
www.tensorglobal.com
www.quinglobal.com

EXTREM
ul. Krzywa 21
60-118 Poznań
Polska


