
UWAGA: 
Karta  techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. 
Firma ONDO sp. z o.o.  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, 
ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem. 

 

Arkusz Danych Technicznych  

Pulsar DS-11  
  Klej dyspersyjny 

(wersja polska wrzesień 2018) 

 
OPIS PRODUKTU: 
PULSAR DS-11 to elastyczny klej o wysokiej sile spajania 
na bazie wodnej dyspersji polioctanu winylu z dodatkiem 
środków modyfikujących. 
Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoży 
porowatych oraz gładkich. Klej po związaniu jest elastyczny. 
 
TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
Produkt przeznaczony jest do powierzchni drewnianych  
i celulozopochodnych (papier, karton, płyty wiórowe, 
paździerzowe, sklejki, laminaty itp.). Klej stosuje się także 
do sklejania tkanin bawełnianych, syntetycznych oraz 
pianek materiałopodobnych. 
Spoiwo odporne jest na proces prania i prasowania. Klej 
bardzo dobrze nadaje się do wielu innych zastosowań jak; 
klejenie materiałów obiciowych na dowolne powierzchnie, 
klejenie materiałów wygłuszeniowych bądź izolacyjnych 
(styropian, mata szklana, bawełna itp.), do powierzchni 
betonowych, metalowych, drewnianych, gipsowych i innych. 
Przeznaczony jest do klejenia elementów ozdobnych lub 
wykończeniowych typu; kasetony, listwy ozdobne i wykoń-
czeniowe, boazerie, panele podłogowe, elementy tapicerki 
samochodowej, dywaniki, uszczelki samochodowe itp. Klej 
ze względu na dyspersję wodną nie jest agresywny            
w stosunku do żadnych powierzchni. Ze względu na odczyn 
lekko kwaśny przy stosowaniu na powierzchnie miedziane 
zaleca się wykonanie wcześniejszej próby. Najczęstszymi 
gałęziami zastosowania kleju PULSAR DS-11 są: przemysł 
obuwniczy, włókienniczy, przetwórstwo styropianu, 
meblarski, motoryzacyjny, stoczniowy (wykończenia wnętrz 
pojazdów i łodzi), budowlany (produkcja okien, drzwi, 
ocieplenia, termoizolacje, wykończenia) i produkcja materia-
łów ściernych. Klej charakteryzuje się wysoką siłą spajania, 
doskonałą przyczepnością do podłoży porowatych  
i gładkich. W trakcie nakładania PULSAR DS-11 ma barwę 
białą, po związaniu jest bezbarwny, co świadczy o pełnym 
utwardzeniu się spoiny i zakończeniu procesu wiązania.     
Powstałe w trakcie nakładania plamy można zmywać wodą, 
natomiast po utwardzeniu się klej jest całkowicie wodo-
odporny. 
 
TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU: 
Kolor:  biały/bezbarwny 
Lepkość [KF] 10/50cm3: 250 - 350 przy 21°C 
Temperatura wrzenia: +100°C przy 1012 mbar 
Temperatura zapłonu: nie pali się 
Wartość pH: 3 - 5 
Gęstość: 1,1 g/cm3 przy 25°C 

Wytrzymałość połączenia na rozwarstwienie dla 
bawełnianej dwusklejki (siła rozrywająca): 
- Wigonka/wigonka min. 0,2 daN/cm 
- Cerber/cerber min. 0,2 daN/cm 
Dyspersja wodna: do 2% wody 
Trwałość: 6 m-cy od daty produkcji 
 
OPAKOWANIA: 
Wiaderko – 5 kg. 
 
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Przed użyciem klej należy dokładnie wymieszać.      
PULSAR DS-11 ze względu na dyspersję wodną może być 
stosowany wyłącznie w temperaturze pokojowej > 15°C. 
Nanosić równomierną warstwą na jeden element klejony za 
pomocą wałka, pędzla, szpachli lub maszynowo (walcarka, 
pistolet natryskowy). Wielkość naniesienia ok. 140g/m2. 
Powierzchnie klejone natychmiast połączyć i mocno 
docisnąć. W celu przyspieszenia procesu klejenia, można 
powierzchnie podgrzać ciepłym nadmuchem do temperatury 
ok. +80°C przez ok. 3 minuty. Spoina uzyskuje pełną 
wytrzymałość po 48 godzinach od chwili sklejenia. 
 
WARUNKI PRZECHOWYWANIA:  
Składować w temperaturze od +5°C do +40°C. Przegrzanie 
powyżej tej temperatury lub ochłodzenie poniżej +5°C może 
spowodować utratę właściwości klejących. Zamrożenie kleju 
całkowicie niszczy jego strukturę. Przechowywać 
w pojemnikach zamkniętych.  
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
Produkt szkodliwy, drażniący. Unikać kontaktu ze skórą. 
Chronić przed dziećmi. Nie spożywać. Więcej informacji 
zawiera Karta Charakterystyki produktu. 
 
Kod produktu: 
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