
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-31 
Klej dyspersyjny samoprzylepny 
(wersja polska wrzesień 2018) 

 
OPIS PRODUKTU: 
Klej PULSAR DS-31 jest mieszaniną dyspersji 
akrylowych i styrenowych z dodatkiem środków 
modyfikujących. 
 
TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
Klej PULSAR DS-31 jest przeznaczony do 
otrzymywania materiałów samoprzylepnych na 
nośnikach:  tekstylnym, PE, PP, PCV, lateksowych, 
kartonowych, metalowych, ceramicznych i tworzyw 
sztucznych ( także poliolefin PE, PP ).  
PULSAR  DS-31  to klej przeznaczony do stosowania 
w przemyśle obuwniczym, kaletniczym, w produkcji 
opakowań oraz do innych zastosowań związanych      
z przygotowaniem powierzchni samoprzylepnych. 
 
TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU: 
Postać:  półpłynna ciecz 
Kolor:  mleczno biały 
Kolor po związaniu:  bezbarwny 
Zapach: słaby charakterystyczny 
Skład chemiczny:           mieszanina wodnych dyspersji  
                           styrenowych i akrylowych z dodatkiem  
                                                środków modyfikujących. 

Wartość pH: (PN-ISO 1148)      6,0  8,0 
Gęstość: ok. 1,0 g/cm3 
Temperatura zapłonu: nie palny 
Temperatura samozapłonu:       nie dotyczy 
Temperatura wrzenia: ok. 100°C  
Zmiana stanu skupienia:        krzepnie przy 0°C 
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszcza się 
Zakres temperatur pracy: od +5°C do +30°C 

Umowna sucha pozostałość:(PN-EN 827)   49,0  3 % 

Lepkość kubek Forda 10, wypływ 50cm3:     20  50 s 
Przyczepność do stali metodą pętli, na nośniku papier 
ITASA 070CP: (PN-C-89259)      minimum 10 N/25 mm 

Przyczepność do stali 180, na nośniku papier ITASA 
070CP:   (PN-C-89259)    minimum 10 N/25 mm 
 
OPAKOWANIA: 
Wiaderko – 1 kg. 
 
 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Klej należy przed użyciem dokładnie wymieszać. 
Nanieść go na podłoże przez powlekanie w ilości około 
30 do 50 g/m2 w przeliczeniu na suchą masę i pozo-
stawić do przeschnięcia. Ilość nakładanego kleju 
należy uzależnić od rodzaju powierzchni klejonego 
materiału (im bardziej chłonny lub porowaty tym więcej 
kleju należy nałożyć) oraz od tego, jaką przyczepność 
klejonego materiału chcemy uzyskać (im więcej kleju – 
w zakresie podanym powyżej – tym lepsza przycze-
pność). Powierzchnię kleju zabezpieczyć papierem lub 
folią antyadhezyjną. 
Rozpuszczalnikiem do usuwania zabrudzeń kleju jest 
PULSAR EKO dostępny w opakowaniach  1 i 5 litrów 
oraz 400 ml aerozol.  
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA: 
Klej należy przechowywać w zamkniętych opakowa-

niach w temperaturze + 5C - + 30C.  
Produkt wrażliwy na mróz !!!  

Poniżej temperatury 0C klej krzepnie tracąc swoje 
własności użytkowe. 
Termin ważności: 6 miesięcy od daty produkcji. 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
PULSAR DS-31 nie jest sklasyfikowany jako 
niebezpieczny. Chronić przed dziećmi. Więcej infor-
macji zawiera Karta Charakterystyki produktu. 
 
Kod produktu: 
 
KADS3101L, EAN: 5905722080123 
 
 
 


