
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 Klej w Sprayu  
aerozol 600 ml 
(wersja polska wrzesień 2018) 

 
OPIS PRODUKTU: 
PULSAR KLEJ W SPRAYU 600 ml - to specjalistyczny, wodoodporny klej 
kontaktowy w aerozolu. Jest odporny na temperatury do +900C. Klej 
doskonale sprawdza się na gładkich, niechłonnych podłożach, takich jak 
płyta laminowana czy blacha oraz na powierzchniach porowatych  
i chłonnych jak materiały, gąbki, włóknina. 
 

TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
PULSAR KLEJ W SPRAYU 600 ml jest produktem łatwym w obsłudze, 

dającym natychmiastowy efekt, a sama aplikacja za pomocą aerozolu jest 

precyzyjna i oszczędna. Innowacyjne rozwiązania typu ruchome oczko 

dyszy pozwala na regulację kierunku strumienia kleju. Nastawna pozycja 

dyszy rozpyłowej, oznaczona H-M-L (high-medium-low) ustala ilość 

podawanego kleju czyli szerokość strumienia. Prawidłowo wykonana 

spoina za pomocą kleju kontaktowego PULSAR jest wodoodporna  

i wytrzymała na działanie temperatur. Sama spoina jest elastyczna dzięki 

czemu jest w stanie przenosić wysokie obciążenia, drgania i wibracje. Klej 

przeznaczony jest do łączenia różnorodnych materiałów: płyt meblarskich, 

sklejki, laminatów HPL (high pressure laminate), materiałów obiciowych 

(gąbka, włókno kokosowe, skóra, skóra ekologiczna, skaj), wyrobów 

włókienniczych naturalnych i syntetycznych, elementów tapicerki 

samochodowej (wygłuszenia i izolacje termiczne), obicia podestów stopnic 

materiałami antypoślizgowymi i gumą, wykładziny podłogowe i łazienkowe,  

docieplenia z włókna szklanego i wełny mineralnej. Przeznaczony jest 

także do klejenia tworzyw sztucznych (płyty warstwowe dociepleniowe, 

poliwęglan, twarde PCV), korka, blachy metalowej, płyty warstwowe 

Dibond, a nawet materiałów trudnosklejalnych jak folie polietylenowe czy 

elementy z polipropylenu. Sprawdza się także w wielu innych 

zastosowaniach np. jednostronna aplikacja kleju pozwala na rozłączenie po 

pewnym czasie doklejonego elementu bez pozostawienia śladów kleju na 

czystej powierzchni. Doskonały do czasowego klejenia plakatów, banerów, 

dużych etykiet itp. Łączenie powierzchni za pomocą kleju w aerozolu 

zmniejsza koszty poprzez oszczędność czasu i materiału. Powstała spoina 

jest równomierna, a sposób aplikacji nie ogranicza powierzchni klejenia. 

 

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU: 
Kolor:  bezbarwny 
Zapach:  charakterystyczny 
Lepkość (w temp. 20OC): 550 - 750  mPa.s (dla bazy ciekłej) 
Temperatura zapłonu: < -60OC (gaz nośny) 
Gęstość (w 20OC): ~1,20 g/cm3 (dla bazy ciekłej) 
Gęstość (w 20OC): 0,66 - 0,70 g/cm3 (dla aerozolu) 
Korozyjność: brak 
Trwałość: do 12 m-cy w oryginalnym opakowaniu 
Rozpuszczalność: 

- w wodzie:               nie miesza się 
- w rozpuszczalnikach organicznych:   miesza się 

 

WPŁYW NA EKOLOGIĘ: 
Zawiera dichlorometan, napełniony gazem propan-butan. Nie niszczy 
warstwy ozonowej w atmosferze. Oznakowanie dla aerozoli: UN 1950. 
 

OPAKOWANIA: 
Pojemnik metalowy 600 ml aerozol. 
 
 
 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Przed użyciem zaleca się mocno wstrząsnąć opakowaniem! Przestawienie 
dyszy w pozycję H-M-L pozwala na regulację wielkości (szerokości) 
strumienia kleju. Przekręcanie zaworka dyszy pozwala regulować kierunek, 
a dokładnie pozycję nakładanego pasa kleju. Powierzchnie przeznaczone 
do klejenia powinny być suche, czyste i wolne od smarów, olejów oraz 
jakichkolwiek innych zanieczyszczeń. Należy z powierzchni usunąć kurz, 
pył lub luźno przytwierdzone fragmenty. PULSAR KLEJ W SPRAYU należy 
nanosić na obie powierzchnie przeznaczone do sklejenia z odległości 10-30 
cm. Puszkę prowadzimy prostopadle do klejonej powierzchni zawsze  
w jednakowej odległości od niej. Klej nanosimy równomiernie pasami, na 
zakładkę, zachodzącymi na siebie nie więcej niż 10%, tak jak podczas 
malowania za pomocą pneumatycznego pistoletu malarskiego. Najlepsze 
efekty sklejenia uzyskuje się jeżeli nanosimy klej na drugą powierzchnię 
prostopadle do kierunku nanoszenia na pierwszej. Klej należy rozpylić 
równomiernie tak, aby osiągnąć pokrycie 80%–100% powierzchni. Unikać 
jego nadmiaru. Z kleju bardzo szybko odparowuje rozpuszczalnik  
(w zależności od rodzaju powierzchni 1-3 min), a element jest gotowy do 
klejenia nawet do godziny (czas otwarty kleju). Powierzchnie połączyć. 
Uwaga: występuje natychmiastowa przyczepność powierzchni klejonych!  
Połączonych elementów nie da się przesunąć, więc ważne jest aby dobrze 
dopasować je przed połączeniem. Podczas klejenia skomplikowanych 
kształtów należy rozpylać aerozol poprzez szablon lub przysłonić 
powierzchnie, które mają być pozbawione kleju. W przypadku powierzchni 
porowatych zaleca się naniesienie drugiej warstwy kleju. Dla zapewnienia 
mocnego wiązania klejone elementy, po ich połączeniu, dokładnie  
i równomiernie docisnąć na całej powierzchni. Można to zrobić za pomocą 
wałka lub rolki dociskowej (na większych powierzchniach). Pełną siłę 
wiązania klej osiąga po 24 godzinach. Należy pamiętać, że w celu 
osiągnięcia dobrego wiązania, klej, proces klejenia jak i elementy klejone 
powinny mieć temperaturę nie mniejszą niż +16OC. Ważne: po użyciu 
należy pojemnik odwrócić do góry dnem i naciskać dyszę do momentu jej 
oczyszczenia. Pozostałości kleju można usuwać za pomocą produktów 
Pulsar Zmywacz Techniczny a w przypadku powierzchni delikatnych za 
pomocą Pulsar EKO. 
 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
Produkt PULSAR KLEJ W SPRAYU 600 ml zawiera substancje łatwopalne. 
Pojemniki z produktem przechowywać z dala od ognia 
i źródeł ciepła. Pozostałe środki ostrożności jak dla pojemników 
ciśnieniowych (aerozole). Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać 
się z  Kartą Charakterystyki dla tego produktu.  
Produkt przeznaczony jest do zastosowań profesjonalnych. 
 
Kod produktu: 
KAAKWS600, EAN: 5905722160276 
 
 


