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Adhesives That Outperform

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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W JAKICH
OPAKOWANIACH
DOSTEPNY JEST
TENSORGRIP®?
Aerozol
Objetosc: 500ml

NOWY SYSTEM
OZNAKOWANIA TENSOR®

Ten wygodny aerozol o objętości

sektora działalności. Na etykietach znajdują

500 ml jest idealny do zastosowań

się także ikony oznaczające określone

na niewielkich powierzchniach lub

zastosowanie lub sposób użycia. Ikony

w przypadku rzadszego używania.

przedstawione poniżej określają główne

Niewielki, lecz wiąże dokładnie tak

obszary zastosowań, co odpowiada zakresowi

samo!

użytkowania produktu:

Wybór produktu odpowiedniego do konkretnego

IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW IKONY
Cegła

Wykładzina

Płytka Dywanowa

Beton

Korek

Tkanina

Tkanina (Gruba)

Tkanina (Cienka)

Włókno Szklane

Elastyczna Sklejka

Pianka

FRL

FRP/GRP

FRP Reefer Liners

Laminat O Wysokim Połysku

Izolacja

Płyta MDF

Arkusze Metalowe/Aluminiowe

Płyta Kartonowo-Gipsowa

Plastik

Sklejka

Polistyren

Post Forming

Rura PVC

Kauczuk

Standardowy Laminat

Skóra Syntetyczna

Drewno

Forniry (Naturalny)

Forniry (Oprawa Miekka)

Winyl

Pogrubiane Płyty

Strumien rozpylony –
Mgiełka

Strumien rozpylony –
Płatek Sniegu

Aplikacja Kropelkowa

Odporny Na Ciecze

Klasa Palnosci - 0

Klasa Palnosci - 1

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

Kanister
Objetosc: 13l/22l
Najbardziej popularna forma
opakowania; wyposażony w pistolet i

Blaty

Szafki

wąż, co umożliwia szybkie i dokładne
rozprowadzenie kleju. Długotrwałe,
korzystne i wydajne rozwiązanie

WŁASCIWOSCI PRODUKTU IKONY

dostępne w formie kanistra o
pojemności 22L.

Kontuary

Duzy
Kanister
Objetosc: 110L

Drzwi
Strumien rozpylony –
Pajeczyna

Strumien rozpylony –
Kryształki

California Compliant

Niska Zawartosc
Substancji Lotnych

Największy z naszych produktów;
najlepsza opcja do zastosowania w
produkcji na dużą skalę.

VOC

Nie Zawiera HAP’s

KLEJE KONTAKTOWE
PRZEMYSŁ STOLARSKI

SZYBKOSC

Technologia CO-REZ TM to wyjątkowa

technologicznie kleju można znacznie

receptura będąca połączeniem zastosowania

skrócić czas produkcji. Jego niesamowite

technologicznie zaawansowanej żywicy i

właściwości przyczepne oraz doskonała siła

macierzy gazowej, dzięki której powstaje

wiązania sprawdzają się w szczególności przy

wyjątkowa formuła „więcej kleju, mniej gazu”

zakrzywionych strukturach kontuarów lub lad.

a co za tym idzie większa wydajność przy

L12 eliminuje konieczność użycia tradycyjnych

mniejszej wadze kanistra. Dzięki tej wyjątkowej

metod wiązania dla płyt MDF czy sklejki

technologii uzyskujemy zdecydowanie

elastycznej przy aplikacji na zakrzywionych

zwiększenie obszaru pokrycia powierzchni

konstrukcjach, gdzie utwardzenie może

nawet o 25% oraz spadek masy kanistra o 2-3

wymagać nawet 48h.

kg, co czyni tę technologię najlepszą opcją

WYTRZYMAŁOSC

L12 jest klejem szybkoschnącym, posiadającym

L12

Nadzwyczajny Klej Kontaktowy
O Wysokiej Przyczepnosci

WARTOSC

Dzięki zastosowaniu tego zaawansowanego

dostępną na rynku. Technologia CO-REZ TM
zrewolucjonizuje osiągnięcia na rynku klejów
kontaktowych.

doskonałą wstępną siłę wiązania,

Zalety:

ograniczającym konieczność zastosowania

•

Aplikacja na trudnych powierzchnich

jakichkolwiek mocowań mechanicznych

•

Technologia CO-REZ TM

podczas tworzenia zakrzywionych konstrukcji,

•

Doskonała przyczepność

kontuarów, grubszych blatów, podkładów i

•

Wysoka odporność termiczna

różnorodnych form meblowych z Corian’u

•

Wysoka zawartość substancji stałych

(płyt mineralno-akrylowych), jak również przy

•

System przenośny

piankach, tkaninach, okładzinach, otulinach,

•

Łatwa kontrola aplikacji

tworzywach sztucznych i wielu innych

•

Uniwersalny

podłożach porowatych i gładkich. Zastosowanie

•

Ekonomiczny

kleju L12 daje natychmiastowy rezultat w
najbardziej wymagających aplikacjach.

Powierzchnie:

Charakterystyka:

KLEJE KONTAKTOWE
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TensorGrip ® LP61 jest odpowiednim

Zalety:

rozwiązaniem w przypadku łączenia laminatów

•

Klasa palności 0

HPL, wzmocnionych od spodu fornirów i prawie

•

Niepalny

wszystkich pozostałych rodzajów laminatów

•

Wysoka odporność termiczna – 128ºC

ozdobnych do różnorodnych podłoży tj. płyty

•

Wysoka zawartość substancji stałych

MDF, płyty wiórowe, sklejki i wiele innych

•

System przenośny

materiałów drewnianych. Ta wyjątkowa formuła

•

Silne wstępne wiązanie

umożliwia trwałe wiązanie tam gdzie niezbędna

•

Łatwa kontrola aplikacji

jest doskonała przyczepność i maksymalna

•

Precyzyjny i oszczędny system

wytrzymałość spoiny z gwarancją na cały okres
ich eksploatacji. TensorGrip ® LP61 jest to

Powierzchnie:

pierwszy na świecie klej kontaktowy, któremu
przyznano klasę palności 0! Zatem LP61 należy
do grupy najnowocześniejszych rozwiązań
w technologii klejenia, co oznacza, że jeśli
Państwa zastosowanie wymaga rozwiązania

LP61
Wysokiej Jakosci Klej –
Klasa Palnosci 0

zapewniającego pełną ognioodporność to wybór
powinien paść na LP61!

Charakterystyka:

KLEJE KONTAKTOWE
PRZEMYSŁ STOLARSKI

TensorGrip ® LP64 jest klejem kontaktowym o
lekkiej strukturze do precyzyjnego nakładania
metodą kropelkową z gwarancją na cały
okres eksploatacji materiałów. Klej w postaci
delikatnej, równomiernie rozprowadzonej mgiełki
jest idealny do klejenia laminatów i szkła, może
być również stosowany do postformingu.

Zalety:
•

Szybkoschnący

•

Dobra odporność termiczna

•

Wysoka zawartość substancji stałych

•

System przenośny

•

Łatwa kontrola aplikacji i znakomita
przyczepność do większości porowatych

Jest to najlepsze rozwiązanie w branży, jeśli

i gładkich podłoży, tj. sklejka, MDF, płyta

chodzi o łączenie laminatów dekoracyjnych
nawet o wysokim połysku lub wzmocnionych
od spodu fornirów z wieloma podłożami tj.
płyty MDF, płyty wiórowe, sklejki i wiele innych

wiórowa, cienka blacha, itp.
•

Przeznaczony do postformingu

•

Żywica neoprenowa o wysokiej wydajności

materiałów drewnianych. TensorGrip ® LP64 jest
klejem rozpylanym w postaci mgiełki do łączenia
różnorodnych materiałów, gdzie wymagana jest

LP64
Wysokiej Jakosci Klej
W Formie Mgiełki

Powierzchnie:

bardzo wysoka przyczepność, duża siła spajania
jak również niezwykła wytrzymałość wiązania.

Charakterystyka:

KLEJE KONTAKTOWE
PRZEMYSŁ STOLARSKI

Efektwniejszy. Szybszy.
Madrzejszy.
TensorGrip ® L17 to wysokiej jakości klej
kontaktowy posiadający unikalną formułę na
bazie żywicy, zapewniający mocną i elastyczną
spoinę między powierzchniami ozdobnymi
i wszelkimi elementami drewnianymi.
Odpowiedni do łączenia laminatów HPL, GRP
i aluminium z wieloma podłożami tj. płyty
MDF, płyty wiórowe, sklejki i wiele innych
materiałów drewnianych. Zaprojektowany, by

Zalety:
•

Szybkoschnący

•

Wysoka odporność termiczna - 128ºC

•

Wysoka zawartość substancji stałych

•

System przenośny

•

Łatwa kontrola aplikacji

•

Klasa palności – I

•

Spełnia wymogi normy przyczepności BS
6222

Powierzchnie:

zapewnić trwałe łączenie, gdy niezbędne jest
natychmiastowe, wytrzymałe wiązanie i duża
odporność na działanie wysokich temperatur.
TensorGrip ® L17 można również stosować do

L17

Klej Kontaktowy O Bardzo
Wysokiej Odpornosci Termicznej

łączenia blach stalowych, w przypadku których
bardzo ważne jest właściwe przygotowanie
powierzchni – należy ją odtłuścić i delikatnie
zeszlifować za pomocą odpowiedniego
materiału ściernego lub elastycznej włókniny.

Charakterystyka:

KLEJE KONTAKTOWE
PRZEMYSŁ STOLARSKI

TensorGrip ® L18 o bardzo dużej zawartości

Zalety:

substancji stałych przeznaczony jest do łączenia

•

Szybkoschnący.

powierzchniowych materiałów dekoracyjnych

•

Dobra wytrzymałość cieplna.

oraz wszystkich typowych podłoży drewnianych.

•

Bardzo wysoka zawartość substancji

Klej L18 daje trwałe wiązanie w przypadku

stałych.

łączenia wielu powierzchni tj. laminaty HPL

•

System przenośny.

czy tkaniny z różnorodnymi materiałami jak np.

•

Łatwa kontrola aplikacji.

płyty MDF, płyty wiórowe, sklejka i wiele innych

•

Spójna warstwa po rozpyleniu.

materiałów drewnianych. TensorGrip ® L18 jest
zaprojektowany by umożliwić trwałe łączenie,

Powierzchnie:

gdy wymagana jest natychmiastowa siła wiązania
i wysoka odporność termiczna. Klej L18 może
być również stosowany do klejenia blach, gdzie
odpowiednie przygotowanie powierzchni jest
bardzo ważnym czynnikiem – powierzchnia musi
być odtłuszczona i delikatnie przeszlifowana

L18

Klej O Bardzo Wysokiej
Zawartosci Substancji Stałych

papierem ściernym bądź włókniną.

Charakterystyka:

Zestaw Startowy
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.

KLEJE KONTAKTOWE
PRZEMYSŁ STOLARSKI

L10N

Niepalny Klej Kontaktowy
TensorGrip ® L10N to szybkoschnący klej
kontaktowy o wysokiej odporności termicznej.
Nadaje się do łączenia różnorodnych materiałów
z elementami drewnianymi, cienką blachą

L20

Klej Kontaktowy Nie
Zawierajacy MECL
(Chlorku Metylenu)

i niektórymi rodzajami twardych tworzyw

TensorGrip ® L20 jest odpowiednim

sztucznych. Natychmiastowe, trwałe wiązanie

rozwiązaniem przeznaczonym do wiązania

można uzyskać dzięki dwustronnej aplikacji w

laminatów HPL, twardych rodzajów tworzyw

przypadku większości substratów. Jego lepkość

sztucznych, materiałów kompozytowych GRP,

i wrażliwość na nacisk to idealne właściwości

pianek oraz tkanin do wielu różnorodnych

do zastosowań z pianką, tkaninami, materiałami

materiałów tj. płyty MDF, płyty wiórowe, sklejki

włóknistymi, niektórymi twardymi tworzywami

i wiele innych materiałów drewnianych. Jedną

sztucznymi i wieloma innymi materiałami

z wyjątkowych właściwości L20 jest możliwość

porowatymi i gładkimi.

aplikacji na lustrze akrylowym bez jakiejkolwiek

Zalety:

reakcji lub negatywnego wpływu na materiał.

•

Szybkoschnący

Zalety:

•

Uniwersalny

•

Wysoka odporność termiczna

•

Wysoka odporność termiczna

•

Wysoka zawartość substancji stałych

•

Wysoka zawartość substancji stałych

•

Nie zawiera chloru

•

Łatwa kontrola aplikacji

•

Łatwa kontrola aplikacji

•

Klasyfikacja Niepalności Green Diamond

•

Zgodność z zasadami systemu LEED

Powierzchwnie:

(certyfikacja środowiskowa)
•

Nie zawiera halogenów

Powierzchwnie:
Charakterystyka:

Charakterystyka:

KLEJE KONTAKTOWE
PRZEMYSŁ STOLARSKI

L21

Klej Kontaktowy Nie
Zawierajacy MECL
(Chlorku Metylenu)

L22

Klej Kontaktowy Nie
Zawierajacy MECL
(Chlorku Metylenu)

TensorGrip ® L21 jest odpowiednim

TensorGrip ® L22 to klej kontaktowy

rozwiązaniem przeznaczonym do wiązania

pozwalający na trwałe wiązanie, gdy niezbędne

laminatów HPL, twardych rodzajów tworzyw

jest zapewnienie natychmiastowego, silnego,

sztucznych, materiałów kompozytowych

wodoodpornego wiązania o wysokiej

GRP, pianek i tkanin do wielu różnorodnych

odporności termicznej. Jest to odpowiednie

materiałów tj. płyty MDF, płyty wiórowe,

rozwiązanie do łączenia laminatów HPL,

sklejki i wiele innych materiałów drewnianych.

twardych rodzajów tworzyw sztucznych,

TensorGrip ® L21 zaprojektowano, by zapewnić

materiałów kompozytowych GRP, pianek oraz

trwałe, natychmiastowe, wytrzymałe wiązanie,

tkanin do wielu różnorodnych materiałów tj.

gdy niezbędna jest wodoodporność oraz wysoka

płyty MDF, płyty wiórowe, sklejki i wiele innych

odporność termiczna. TensorGrip ® L21 można

materiałów drewnianych. L22 można również

także stosować do wiązania cienkiej blachy,

stosować do wiązania cienkiej blachy, gdzie

gdzie szczególną rolę odgrywa odpowiednie

dużą rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie

przygotowanie powierzchni.

powierzchni.

Zalety:

Zalety:

•

Szybkoschnący

•

Szybkoschnący

•

Wysoka odporność termiczna

•

Wysoka odporność termiczna

•

Bardzo wysoka zawartość substancji

•

Wysoka zawartość substancji stałych

stałych

•

Nie zawiera chloru

•

Nie zawiera chloru

•

Łatwa kontrola aplikacji

Powierzchnie:

Charakterystyka:

Powierzchnie:

Charakterystyka:

KLEJE KONTAKTOWE
PRZEMYSŁ STOLARSKI

L31

Klej Kontaktowy W
Formie Mgiełki
TensorGrip ® L31 jest odpowiednim
rozwiązaniem w przypadku wiązania laminatów
HPL i wzmocnionych od spodu fornirów z
wieloma różnorodnymi materiałami tj. płyty
MDF, płyty wiórowe, sklejki i wiele innych
materiałów drewnianych. Zaprojektowano go w
celu uzyskania trwałej spoiny, gdy niezbędne jest
natychmiastowe, wytrzymałe wiązanie i wysoka
odporność na działanie wysokich temperatur.
L31 można także stosować do wiązania cienkiej
blachy, gdzie dużą rolę odgrywa odpowiednie
przygotowanie powierzchni; należy ją odtłuścić i

L40
Uniwersalny Klej
Kontaktowy

TensorGrip ® L40 jest uniwersalnym,
szybkoschnącym klejem kontaktowym
o wysokiej odporności termicznej.
Zaprojektowany do łączenia różnorodnych
powierzchni z drewnem, sklejką, płytami
MDF, płytami wiórowymi, pianką, tkaninami,
wykładzinami, niektórymi tworzywami
sztucznymi oraz wieloma innymi porowatymi i
gładkimi podłożami. Natychmiastowe, trwałe
wiązanie można osiągnąć przez dwustronne
nałożenie kleju na większość podłoży.

delikatnie zeszlifować za pomocą odpowiedniego

Zalety:

materiału ściernego lub elastycznej włókniny.

•

Uniwersalny

•

Ekonomiczny

•

Szybkoschnący

Zalety:
•

Szybkoschnący

•

Dobra odporność termiczna

•

Wysoka odporność termiczna

•

Wysoka zawartość substancji stałych

•

Wysoka zawartość substancji stałych

•

Łatwa kontrola aplikacji

•

Odpowiedni do postformingu

•

Na bazie żywicy neoprenowej

Powierzchnie:

Powierzchnie:

Charakterystyka:
Charakterystyka:

KLEJE KONTAKTOWE
PRZEMYSŁ STOLARSKI

L71

Klej Kontaktowy Do Winylu
Odporny Na Działanie
Plastyfikatorów

L72

Jednostronny Poliuretanowy Klej Kontaktowy
TensorGrip ® L72 to klej najwyższej jakości,
odporny na działanie plastyfikatorów,

TensorGrip ® L71 to rewolucyjny klej, odporny

posiadający specjalną formułę umożliwiającą

na działanie plastyfikatorów, posiadający

wiązanie winylu, kauczuku i tworzyw sztucznych.

specjalną formułę umożliwiającą wiązanie

Jednostronna aplikacja kleju pozwala na

winylu, kauczuku i tworzyw sztucznych.

efektywniejsze i wydajniejsze (niż przy aplikacji

Można go stosować na powierzchniach

dwustronnej) zastosowanie na ograniczonych,

plastyfikowanych i winylowych tj. podłogi oraz

trudnodostępnych powierzchniach. Odpowiedni

tkaniny. Odpowiedni do materiałów podatnych

do podłóg i tkanin winylowych jak również

na uszkodzenia w branży stolarskiej.

innych materiałów o wysokiej zawartości
plastyfikatorów. Do zastosowań na materiałach

Zalety:

podatnych na uszkodzenia.

•

Trwałe wiązanie winylu

•

Wysoka odporność termiczna – 169ºC

Zalety:

•

Doskonała odporność na działanie

•

Trwałe wiązanie winylu

plastyfikatorów

•

Wysoka odporność termiczna – 140ºC

•

Mocne wiązanie jedno lub dwustronne

•

Poliuretanowy

•

Wysoka wydajność przy łatwej aplikacji

•

Doskonała odporność na działanie plastyfikatorów

•

Odporny na działanie czynników

•

Mocne wiązanie przy jednostronnej aplikacji

atmosferycznych, wody, paliw, oleju i wielu

•

Odporny na działanie czynników

plastyfikatorów
•

atmosferycznych, wody, paliw, oleju i wielu

Wiąże wilgotne powierzchnie

Powierzchnie:

Charakterystyka:

plastyfikatorów
•

Przenośny system z możliwością zmiany
położenia w zależności od zastosowania

Powierzchnie:

Charakterystyka:

CZYSCIWA DO
KLEJU

C101

Cytrusowe Czysciwo Do
Kleju

S105

Acetonowe Czysciwo
Do Kleju

Cytrusowe czyściwo do kleju TensorGrip ® C101

Acetonowe czyściwo TensorGrip ® S105 jest

jest biodegradowalnym rozpuszczalnikiem,

rozpuszczalnikiem specjalnie zaprojektowanym

odtłuszczaczem i zmywaczem. Może być

do użycia z poliuretanowymi produktami

bezpiecznie stosowany na większości podłoży

TensorGrip ® jako system czyszczący do pistoletu

i powierzchni, włączając w to powierzchnie

i węża. Może być bezpiecznie stosowany

pomalowane, szkło, porcelanę, beton. Produkt

z większością kanistrów i stanowi mocny

jest kompatybilny z wieloma produktami

rozpuszczalnik (jednak nie usunie wyschniętego

plastikowymi i winylowymi.

produktu na bazie poliuretanowej). Może być

Zalety:

stosowany na większości podłoży i powierzchni,
włączając w to powierzchnie pomalowane, szkło,

•

Biodegradowalny..

porcelanę, beton i jest kompatybilny z wieloma

•

Kompatybilny z większością plastików.

produktami plastikowymi i winylowymi.

•

Cytrusowy zapach.

•

Zwiększona produktywność.

Zalety:

•

Wydajny.

•

Wydajne czyszczenie i konserwacja.

•

Optymalizuje użycie i czyszczenie

•

Kompatybilny z większością klejów.

wyposażenia.

•

Kompatybilny z większością plastików.

KLEJE KONTAKTOWE
PRZEMYSŁ STOLARSKI

LP64



L12





Bardzo mocny klej
– do zakrzywionych
konstrukcji i
pogrubiania płyty.

Profesjonalny

Gumowy 4m

6501 – Standardowa
9501 – Szeroki strumień
natrysku

C101

L17





Wysokiej jakości klej
do laminatów - klasa
palności 1.

Profesjonalny

Gumowy 4m

6501 – Standardowa
9501 – Szeroki strumień
natrysku

C101

L20





Nie zawiera chloru –
klej silnie wiążący do
pogrubiania płyty.

Profesjonalny

Gumowy 4m

6501 – Standardowa
9501 – Szeroki strumień
natrysku

C101

L22





Nie zawiera MECL
– klej wiążący
melaminę o wysokiej
odporności termicznej.

Profesjonalny

Gumowy 4m

6501 – Standardowa
9501 – Szeroki strumień
natrysku

C101

L31



Nie zawiera chloru –
klej do postformingu.

Profesjonalny

Gumowy 4m

4001 – standardowa
6501 – szeroki strumień
natrysku

C101

L40



Uniwersalny klej.

Profesjonalny

Gumowy 4m

6501 – Standardowa
9501 – Szeroki strumień
natrysku

C101

L71



Klej o bardzo wysokiej
odporności termicznej
160ºC.

Profesjonalny

Wąż HT

6501 – Standardowa
9501 – Szeroki strumień
natrysku

C101

●

L72



Aplikacja jednostronna – wysoka odporność termiczna.

Profesjonalny

Wąż HT

6501 – Standardowa
9501 – Szeroki strumień
natrysku

C101

●



●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●
●

Corian lub utwardzona powierzchnia do MDF

Winyl

Arkusze z tworzyw sztucznych

Lustro akrylowego

Marmoleum

●

Fornir Syntetyczny i niektóre Forniry Naturalne

●

Zakrzywione powierzchnie

Laminat wysokopołyskowy

Postforming

Arkusz drewna + Arkusz drewna

Laminat + Metal

Arkusz drewna + Cienka blacha
●

●

●
●

●

●

●

●

Laminat + Melamina

●



Laminat o ciasnym promieniu

●

LP61

ColorCore

●

Laminat + Płyta

C101

●

Corian lub utwardzona powierzchnia do MDF

4001 – standardowa
6501 – szeroki strumień
natrysku

●

Winyl

Gumowy 4m

●

Arkusze z tworzyw sztucznych

Profesjonalny

●

Lustro akrylowego

Gwarancja na cały
okres użytkowania
Do laminatów
wysokopołyskowych
w formie mgiełki.

●

Marmoleum

S105

W TRUDNYCH WARUNKACH
Fornir Syntetyczny i niektóre Forniry Naturalne

6501 – Standardowa
9501 – Szeroki strumień
natrysku

Zakrzywione powierzchnie

Gumowy 4m

Laminat o ciasnym promieniu

Profesjonalny

Laminat wysokopołyskowy

Gwarancja na cały
okres użytkowania.
Odporność do 128ºC.

Arkusz drewna + Cienka blacha

CZYSCIWO

Arkusz drewna + Arkusz drewna

DYSZA

Laminat + Metal

WAZ

Laminat + Melamina

PISTOLET

ColorCore



OGÓLNA
CHARAKTERYSTYKA

Laminat + Płyta

KANISTER AEROZOL

Postforming

NORMALNE WARUNKI

PRZEMYSŁ STOLARSKI 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

