
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 PU-AT  

   Klej kontaktowy poliuretanowy 
 (wersja polska wrzesień 2018) 

 
OPIS PRODUKTU: 
PULSAR PU-AT to uniwersalny, bezbarwny, klej kontaktowy na 
bazie żywic poliuretanowych z dodatkiem środków mody-
fikujących na rozpuszczalniku organicznym. Przeznaczony do 
łączenia skór naturalnych oraz syntetycznych z materiałami 
spodowymi wykonanymi z kauczuku termoplastycznego (TR), 
gumy, skóry, poliuretanu, polichlorku winylu, itp.  

 
TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
Produkt PULSAR PU-AT posiada wszechstronne zastosowanie. 
Jest przeznaczony do stosowania w obuwnictwie, jako klej 
pomocniczy o wysokiej wytrzymałości. Szczególnie nadaje się do 
łączenia podeszw skórzanych, gumowych, PVC, PU i z kauczuku 
termoplastycznego z wierzchami skórzanymi i z materiałów 
syntetycznych. Może być stosowany również w przemyśle 
meblowym, samochodowym i w budownictwie. Klej ten 
charakteryzuje się długim czasem otwartym. Niezastąpiony we 
wszelkich drobnych naprawach w gospodarstwie domowym, na 
działce jak i w garażu. Spoina klejowa nie wymaga aktywacji 
termicznej. Klej nie wymaga stosowania utwardzacza. Przy 
klejeniu spodów gumowych czy poliuretanowych może być 
stosowana halogenizacja. 
UWAGA: Produkt nie nadaje się do klejenia powierzchni ze szkła  
oraz należy sprawdzić adhezję do powierzchni metalowych. 
 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Klej należy przed użyciem dokładnie wymieszać. Powierzchnie 
gładkie materiałów sklejanych należy najpierw zszorstkować 
papierem ściernym i oczyścić z pyłu. Spody i materiały                  
z polichlorku winylu należy wcześniej, przed klejeniem przemyć 
acetonem technicznym. Spody z kauczuku termoplastycznego 
należy halogenizować.  
Sposób dwustronny (klejenie na sucho): 
Nanosić klej cienką warstwą równomiernie, dokładnie wcierając 
go w obie powierzchnie materiałów sklejanych. Na materiały nie 
chłonne klej należy nanosić jednokrotnie. Natomiast na materiały 
typu skóra, klej nanosić dwukrotnie. Po czasie około 20 minut od 
nałożenia ostatniej warstwy kleju materiały należy złączyć               
i sprasować po ciśnieniem około 0,4MPa w czasie min. 20 
sekund. Pełną wytrzymałość uzyskuje się po upływie 48 godzin od 
chwili sklejenia. Czas otwarty kleju w normalnych warunkach 
wynosi od 60 min.  
Sposób jednostronny (klejenie na mokro): 
Po nałożeniu kleju na jedną z łączonych powierzchni (zaleca się 
nanosić klej na powierzchnię o mniejszej porowatości), 
natychmiast docisnąć drugą. Takie powierzchnie pozostawić       
w zacisku na min. 10 do 20 minut. Ten sposób nie nadaje się do 
powierzchni gładkich, które nie pozwolą na odparowanie rozpusz-
czalnika z kleju. 

 
 

W okolicznościach szczególnych użytkownik kleju ustala 
samodzielnie warunki klejenia korzystając z podanych informacji 
ogólnych. 
 

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU: 
Typ chemiczny: roztwór żywic poliuretanowych 
Kolor: bezbarwny 

Lepkość wg kubka Forda 6/ 50 cm3: 55 – 80 sek.  

Gęstość:  ok. 0,860 [g/ml] przy 23°C 

Temperatura zapłonu: < +5°C 
Czas wysychania: ok. 60 min. 
Wytrzymałość połączenia klejowego na rozwarstwianie Boks 
bydlęcy – guma standard wg atestu CLPO: 
- początkowa: 3,1 daN/cm 
- końcowa: 6,0 daN/cm 
- po starzeniu hydrotermicznym: 3,3 daN/cm 
Wytrzymałość pełna: po 48 godz. 
Zawartość suchej pozostałości: min. 18,0% 
Wydajność: 150 – 250 gr/m2 

Trwałość:                    8 m-cy w temperaturze od +10°C do +30°C 
                                          w szczelnie zamkniętych opakowaniach 
 

OPAKOWANIA: 
Puszka metalowa – 1 litr. 

 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
Produkt PU-AT zawiera rozpuszczalniki. Należy go używać          
w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać 
par, unikać kontaktu ze skórą i oczami. Produkt wysoce 
łatwopalny. Trzymać z dala od źródeł zapłonu, nie palić. Nie 
należy usuwać zabrudzeń na skórze rąk rozpuszczalnikami. Nie 
spożywać. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Więcej 
informacji zawiera Karta Charakterystyki produktu. 
 
Kod produktu: 
 
KAPUAT01L, EAN: 5905722104317 
 
 


