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OPIS PRODUKTU:  
PULSAR PU-MIX to dwuskładnikowy szybkowiążący klej poliuretanowy 
w podwójnej strzykawce. Przeznaczony do wypełniania ubytków 
i łączenia sklejalnych tworzyw sztucznych ze sobą, z metalami lub innymi 
podłożami. Dzięki pewnej elastyczności klej przenosi wysokie naprężenia  
i obciążenia, którym poddawana jest spoina. Ta elastyczność spoiny, 
wysoka odporność chemiczna i temperaturowa pozwalają stosować klej 
także jako uszczelniacz w wielu technicznych zastosowaniach. 
 
TYPOWE ZASTOSOWANIA:  
Produkt odporny na większość substancji chemicznych oraz na uderzenia 
i drgania. Przeznaczony jest do napraw uszkodzonych elementów 
sklejalnych tworzyw sztucznych lub wykonanych z metali, drewna, 
ceramiki i kamienia. Jego zastosowanie obejmuje wszelkie naprawy 
wymagające sklejania, uszczelniania i wypełniania ubytków w pod-
zespołach częściach maszyn, urządzeń oraz sprzętu AGD jak i tam, 
gdzie wymagana jest odporność spoiny na niskie i wysokie temperatury 
oraz na zmienne warunki atmosferyczne.  
Zalety: Łatwy i czysty sposób mieszania. Niekapiący produkt. Szybkie 
i równomierne utwardzanie się w całym przekroju spoiny. Sposób 
utwardzania niezależny od temperatury, wilgotności i grubości spoiny. 
Trwałe wiązanie przy zachowaniu pewnej elastyczności. Wysoka 
odporność na warunki atmosferyczne i starzenie. Możliwość obróbki 
(wiercenie, szlifowanie) po 15-30 min. Możliwość malowania po 60 min. 
Nie zawiera rozpuszczalników (nie zawiera LZO / VOC). Odporny na 
wodę, oleje, benzynę, rozpuszczalniki, kwasy i zasady. Dobra odporność  
na drgania i uderzenia.  
Typowe zastosowania: Naprawa zderzaków, lusterek, spojlerów, 
reflektorów, bagażników. Klejenie elementów zabudów autobusów, 
naczep, przyczep kampingowych. Klejenie podłóg do ram stalowych. 
Mocowanie paneli nadwozia i paneli kontrolnych. W zakresie połączeń 
strukturalnych i inżynieryjnych to klejenie znaków, luster i wykończeń. 
Wzmacnianie podpór i obudów w świetlikach, panelach odgradzających 
czy oknach dachowych. Wypełnianie otworów, cięć, szwów i dylatacji 
w metalu, drewnie, kamieniu i szkle. Wysokiej klasy klejenie montażowe 
i osadzanie kotw. W zakresie produkcji okien to klejenie ram okiennych, 
wklejanie kątowników w naroża ram okiennych, mocowanie szyb 
zespolonych. W przemyśle produkcji łodzi i jachtów to klejenie elementów 
zabudowy wewnętrznej. Przy naprawach elektrowni wiatrowych 
i solarnych PULSAR PU-MIX stosowany jest do naprawy dziur i ubytków 
w poszyciu łopat wirników oraz do klejenia szybów kablowych oraz 
elementów paneli słonecznych. Zastosowanie kleju PULSAR PU-MIX 
obejmuje także wykorzystanie w przemyśle tworzyw sztucznych, obróbki 
metali, obróbki drewna, przy produkcji modeli, dla pracowników działów 
utrzymania ruchu oraz w wielu zastosowaniach przy pracach 
naprawczych w domu i warsztacie. 

 
TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:  
Przygotowanie kleju wymaga wymieszaniu składników w proporcji 1:1. 
Odbywa się to za pomocą specjalnego mieszalnika zakładanego na 
końcówkę podwójnej strzykawki (po zdjęciu z niej kapturka 
zabezpieczającego). Następnie całość należy włożyć do pistoletu 
podającego 1:1 do podwójnych strzykawek. Podczas początkowego 
wyciskania przez mieszalnik pierwsze kilka centymetrów kleju należy 
odrzucić. W trakcie nakładania klej przechodząc przez mieszalnik zostaje 
dokładnie wymieszany i zaczyna polimeryzować (utwardzać się) w kilka 
minut niezależnie od grubości spoiny złącza. W temperaturze +20oC klej 
zaczyna wiązać już po 5 minutach. W razie przerwania procesu 
nakładania kleju przez mieszalnik na dłużej niż 4 minuty mieszalnik 
trzeba wymienić ponieważ klej wewnątrz stężeje. Klej nie skleja

w  temperaturze  poniżej  +5oC.  Nie  nadaje  się  do  klejenia  polietylenu 
i polipropylenu bez aktywacji specjalnym aktywatorem do poliolefin 
np. PULSAR PRIME. 
 
WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:  
Typ chemiczny: dwuskładnikowy klej poliuretanowy  
Kolor (klej bursztynowy): Składnik A bezbarwny, Składnik B bursztynowy 
Lepkość mieszaniny:  50.000 mPa*s przy 23oC 
Gęstość:  Składnik A 1,02 g/cm3 przy 23oC 

  Składnik B 1,19 g/cm3 przy 23oC 
Zawartość ciał stałych:   100% 

Zawartość rozpuszczalników:   brak 
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO): <0,1% 
Konsystencja mieszaniny:   pasta tiksotropowa 
Proporcje mieszania składników:  1:1 

Temperatur aplikacji (materiał):  + 17oC do +25oC 
Temperatur aplikacji (stanowisko):  + 5oC do +30oC 
Magazynowanie:  do 12 m-cy w temperaturze 

(+4oC do +22oC) w oryginalnym opakowaniu i w zacienionym miejscu 
Przydatność do użycia po wymieszaniu składników: 4 min. 

Czas tężenia (wytrzymałość wstępna w +23oC): 6 - 7 min. 
Wytrzymałość funkcjonalna (w +23oC):  30 min. 
Wytrzymałość pełna (100%):   po 4 h 
 
WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24 h): 
Gęstość:  1,1 g/cm3 przy 23oC 
Szczelina wypełnienia:  max. 5 mm 

Twardość Shore (D):  ~ 70 Sh-D 
Wytrzymałość na rozrywanie (DIN53504): > 30 MPa 

Wytrzymałość na ścinanie (DIN54459): stal/stal ~ 5,4 N/mm2 

  Al/Al ~ 8,0 N/mm2 

  ABS/PCV ~ 3,7 N/mm2 

  GRP/GRP ~ 1,8 N/mm2 

Zakres temperatur pracy: - 40oC do +120oC (chwilowo do + 140oC) 
Wydłużenie do zerwania:  ~ 30% 

Moduł sprężystości (100% gęstości po 7 dniach): ~ 300 MPa 
Zmiana objętości:  < 1% 
 
OPAKOWANIE:  
Podwójna strzykawka (2 x 25 ml). 
 
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA:  
A – bez wpływu na spoinę, B – niewielki wpływ, C – nie zalecamy 
Woda: A 
Woda słona: A 
Rozpuszczalniki alifatyczne: B 
Oleje i smary: A 
Benzyna i olej napędowy: B - C 
Kwas octowy: A 
Woda +90oC: B 
Rozcieńczone kwasy nieorganiczne i ługi: A 

Estry: C 
Ketony: C 
Związki aromatyczne: C 
Stężone kwasy: C 
Węglowodory chlorowane: C 
 
TABLA ZUŻYCIA KLEJU:  
Ilość metrów sklejenia ze 100 ml kleju (dwie podwójne strzykawki). 
 

Grubość wałeczka Szerokość ściegu kleju 

mm ↓→ 5 10 15 

2 10 m 5 m 3,3 m 

4 5 m 2,5 m 1,6 m 

6 3,3 m 1,6 m 1,1 m 

8 2,5 m 1,2 m 0,8 m 

10 2 m 1 m 0,6 m 

 
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.



PODŁOŻA (przyczepność): 
 
A – podłoża stabilne bez wpływu na spoinę (*) 
X – niezalecane lub brak testów 
 

METALE  
ALUMINIUM (anodowane) A 
ALUMINIUM (szlifowane) A 
BRĄZ A 
ŻELIWO X 
MIEDŹ A 
STAL KONSTRUKCYJNA A 
STAL NIERDZEWNA A 
POWŁOKI METALOWE A  
STAL (elektrolitycznie galwanizowana) A 
STAL (cynkowana ogniowo) A 
STAL (fosforanowana) A 
STAL (piaskowana) A 
STAL CHROMOWA A 
METALE GALWANIZOWANE A 
 

TWORZYWA SZTUCZNE 
ABS A  
PA A 
PBT X 
PC A 
PE - HDPE, LDPE, PTFE X 
PMMA (szkło akrylowe, Plexiglas) A 
POLIESTER A 
PP X 
PPE X  
PPSU X 
PS (polistyren) - Styropor A 
PUR A 
PVC (twardy / miękki) A 
DCPD (Telene) X 
TPO (poliolefiny termoplastyczne) X 
 

KOMPOZYTY I INNE PODŁOŻA 
GRP (żywica poliestrowa + włókno szklane) A  
WŁÓKNO WĘGLOWE A 
BMC (Bulk Molding Compound) X 
DMC (Dough Molding Compound) X 
SMC (Sheet Molding Compound) A 
EPDM A 
BIOFIBRE - mieszanina (konopie i len) A 
PP-EPDM (polipropylen modyfikowany kauczukiem) A 
WĘGLIK KRZEMU (materiały ścierne) A  
BETON A 
BAZALT A 
SZKŁO X 
GRANIT A 
KAUCZUK X 
DREWNO A 
CERAMIKA A 
MARMUR A 
KAMIEŃ NATURALNY (np. piaskowiec) A 
 
(*) Gruntowne czyszczenie podłoży zawsze jest konieczne. Odpowiedni 
podkład (primer) zawsze będzie zwiększać przyczepność, niezależnie od 
systemu adhezyjnego połączenia jaki będzie użyty. Ze względu na dużą 
różnorodność zastosowań poszczególnych produktów i mnogość 
okolicznościach (np. metod i warunków użytkowania, rodzaju 
powierzchni, konstrukcji połączenia, itp) użytkownik zobowiązany jest do 
zrobienia indywidualnych prób przed zastosowaniem kleju. ONDO oferuje 
możliwość dokonania prób wiązania we własnym laboratorium oraz 
oceny technicznej sposobu obciążania i wykonania połączeń na 
podstawie dostarczonych wzorów i specyfikacji zastosowanych podłoży 
dla przewidywanego złącza klejonego. 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:  
Przed przystąpieniem do pracy z produktem PULSAR PU-MIX należy 
zapoznać się z kartą charakterystyki oraz zawartymi w niej informacjami 
na temat środków ostrożności i bezpieczeństwa związanych z produktem. 
Należy zaopatrzyć się w odpowiedni pistolet podający (1:1) dla opakowań 
typu podwójna strzykawka 50 ml oraz odpowiednią ilość mieszalników 
statycznych zakładanych na końcówkę strzykawki. Te akcesoria są 
dostępne w ofercie naszych produktów i nie stanowią kompletu z klejem. 
Należy zdjąć zabezpieczenie podwójnej strzykawki. Sprawdzić czy kanały 
są drożne, a następnie założyć mieszalnik statyczny. Całość umieścić 
w pistolecie podającym (informacja powtórzona z punktu TYPOWY 
PRZEBIEG UTWARDZANIA).  
Elementy łączone lub naprawiane należy dokładnie oczyścić z resztek 
starego kleju, farb, korozji i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem 
PULSAR dobranym odpowiednio do rodzaju powierzchni (metal, plastik, 
szkło). Sprawdzić dopasowanie części “na sucho”. Klej nałożyć na złącze 
za pomocą końcówki miksera. W razie potrzeby można klej rozprowadzić 
na większej powierzchni za pomocą szpachelki polietylenowej. Elementy 
połączyć i docisnąć. Pozostałość kleju poza miejscem naprawy usunąć 
mechanicznie przed związaniem. W przypadkach dużych ubytków, 
uszkodzeń miejsc silnie obciążonych, należy spoinę "uzbroić" siatką 
z włókna szklanego lub klamrami metalowymi. Przygotowując się do 
dokonania naprawy uwzględnić wpływ temperatury otoczenia na 
szybkość wiązania kleju. Wyższe temperatury przyspieszają proces, 
niższe go opóźniają. Konstrukcja spoiny i staranność jej wykonania mają 
decydujący wpływ na jej jakość i wytrzymałość. Produkt po utwardzeniu 
można poddawać obróbce mechanicznej oraz malować.  
Uwaga: wymieszanie składników kleju powoduje reakcję egzotermiczną 
czyli wydzielanie się ciepła, szczególnie w przypadku nakładania 
większych warstw kleju. Temperatura reakcji może znacznie nagrzać 
elementy klejone. Należy zadbać aby nie doszło do oparzeń w takim 
przypadku. Nieużywana końcówka mieszająca w ciągu 4 minut 
przestanie być drożna i należy zastosować kolejną. Po skończonej pracy 
końcówkę mieszającą zdjąć i założyć nasadkę zabezpieczającą 
strzykawkę. 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:  
Klej zawiera żywicę poliuretanową i utwardzacz. Możliwe podrażnienie 
skóry i oczu. W przypadku kontaktu ze skórą zastosować mydło z dużą 
ilością wody. Przy kontakcie z oczami przepłukiwać czystą wodą. Nie 
spożywać. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Więcej informacji 
zawiera Karta Charakterystyki produktu.  
 
Kod produktu: 
  
KAPUMIX050BR 

EAN: 5905722163321  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPM50D                  KOMP615 

EAN: 5905722106250              EAN: 5905722106274 

 
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. 


