
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 H-44    żel 
Pulsar H-44L  lejny 
Agresywny klej do plastiku 
(wersja polska wrzesień 2018) 

 
OPIS PRODUKTU: 
PULSAR H-44 jest to agresywny klej do łączenia 
instalacji i złączek z PCV, jak również do klejenia 
innych nowoczesnych tworzyw jak ABS, polistyren, 
poliamidy itp. 
Produkt tworzy połączenia o dużej wytrzymałości  
i odporności na wodę, bez większych ograniczeń  
w działaniu temperatury. 
 
TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
PULSAR H-44 świetnie skleja większość tworzyw 
stosowanych w gospodarstwie domowym. Tworzy 
bezbarwne spoiny odporne na wrzącą wodę 
i chemikalia. 
PULSAR H-44 dostępny jest w dwóch odmianach: 
tiksotropowej w postaci żelu H-44 do twardych 
plastików, oraz w odmianie lejnej H-44L do elastycz-
nych połączeń (miękkich tworzyw). 
 
TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU  
Typ chemiczny: modyfikowana żywica syntetyczna 
Kolor: bezbarwny 
Lepkość - żel: 4000 - 6000 [mPa.s] przy 23oC 
Lepkość - lejny: 1000 - 1500 [mPa.s] przy 23oC 
Gęstość: 0,988 [g/cm3] przy 23oC 
Temperatura wrzenia: ok. +65ºC 
Temperatura zapłonu (ISO 2592): -14ºC 
Zawartość rozpuszczalników: zawiera 
Trwałość:  do 18 m-cy w oryginalnym opakowaniu 
Czas tężenia (wytrzymałość wstępna): 5 – 10 min. 
Wytrzymałość pełna: 8 – 12 h 
Wytrzymałość na rozerwanie: 4,5 MPa 
 
OPAKOWANIA: 
Tubka 80 ml w pudełku. 
 
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Klej należy nanosić na suche i czyste podłoża. 
Elementy łączone dokładnie oczyścić z resztek starego 
kleju i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem PULSAR 
dobranym odpowiednio do rodzaju powierzchni (metal, 
plastik, szkło), np. PULSAR ZMYWACZ DO 
PLASTIKÓW (PLASTIC CLEANER). Pokryć obie 

powierzchnie klejone równą warstwą kleju 
i natychmiast je złączyć. Pozostawić do związania. 
Złączone powierzchnie można jeszcze dopasowywać 
zaraz po złączeniu.  
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
PULSAR H-44 zawiera rozpuszczalniki. Produkt 
skrajnie łatwopalny, substancja drażniąca. Działa 
szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową. 
Podrażnia oczy i układ oddechowy. Nie spożywać. 
Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci. 
Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie palić. Więcej 
informacji zawiera Karta Charakterystyki produktu. 
 
Kod produktu: 
 
KPSH44100 – KLEJ TIKSOTROPOWY 
EAN: 5905722050676 
 
KPSH44100L – KLEJ LEJNY 
EAN: 5905722027531 
 
 

 


