
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 RO-SA 
Klej rozpuszczalnikowy 

   samoprzylepny (kauczukowy) 
(wersja polska wrzesień 2018) 

 

OPIS PRODUKTU: 
PULSAR RO-SA to klej przeznaczony do stosowania  
w przemyśle obuwniczym, kaletniczym, w produkcji 
opakowań oraz do innych zastosowań związanych  
z wytworzeniem powierzchni samoprzylepnych na dowol-
nych przedmiotach. 
 

TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
PULSAR RO-SA – służy do otrzymywania obuwniczych 
materiałów samoprzylepnych takich jak lamówki 
samoprzylepne, wyściółki samoprzylepne oraz do otrzymy-
wania taśm samoprzylepnych i innych produktów  
o własnościach samoprzylepnych jak np. krążki ścierne do 
tarcz szlifierskich, elementy ozdobne i wykończeniowe 
przewidziane okresowo do demontażu, wykładziny, dywa-
niki, elementy obiciowe na powierzchniach poziomych, 
wygłuszenia, docieplenia, izolacje itd. Dzięki doskonałym 
własnościom adhezyjnym doskonale przylega i nanosi się 
na skórę, tkaniny, karton, drewno, tworzywa, nawet 
poliolefiny (PE, PP) – folie. 
 

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU: 
Postać:  płynna ciecz 
Kolor:  bursztynowy 
Zapach: charakterystyczny 
Skład chemiczny:  benzyna lekka traktowana wodorem 
 n-heksan, benzen, 

aceton, terpentyna 
Gęstość: ok. 0,7 g/cm3 
Temperatura zapłonu:  poniżej 0°C 
Temperatura samozapłonu:    poniżej 200°C 
Temperatura wrzenia: pomiędzy 60°C i 170°C 
Zmiana stanu skupienia:              krzepnie poniżej +10°C 
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się 
Zakres temperatur pracy: od +5°C do +50°C  
 

OPAKOWANIA: 
Puszka metalowa – 1 litr. 
 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Klej należy przed użyciem dokładnie wymieszać. Nanieść 
na podłoże przez powlekanie w ilości od 50 do 120 g/m2  
w przeliczeniu na suchą masę. Pozostawić do odparowania 
rozpuszczalnika. 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 przyczepność). Powierzchnię kleju zabezpieczyć 
papierem antyadhezyjnym. Dostępna jest także wersja kleju 
samoprzylepnego na dyspersji wodnej – bezzapachowy – 
PULSAR  DS-31 kod produktu: KASD3101L. 
 

UWAGA: 
PULSAR RO-SA jest preparatem wysoce łatwopalnym, 
dlatego też należy podczas stosowania zachować 
szczególne środki bezpieczeństwa tj.: unikać nadmiernego 
ogrzewania preparatu, unikać źródeł zapłonu, wyładowań 
elektrostatycznych oraz bezpośredniego działania promieni 
słonecznych. Wydziela toksyczne gazy w warunkach 
pożaru. Nie wolno usuwać produktu do kanałów ściekowych 
lub cieków wodnych. 
 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
PULSAR RO-SA działa szkodliwie poprzez drogi 
oddechowe. W przypadku kontaktu ze skórą preparat może 
powodować uczulenie. Osoby ze skłonnościami 
alergicznymi powinny zachować szczególną ostrożność. 
Powoduje podrażnienie oczu w przypadku bezpośredniego 
kontaktu objawiające się zaczerwienieniem, łzawieniem, 
bólem. W przypadku połknięcia podrażnia błonę śluzową 
układu pokarmowego, powoduje bóle brzucha, nudności, 
wymioty, biegunkę. W związku z powyższym należy 
pracować w wentylowanych pomieszczeniach, unikać 
narażenia długotrwałego i powtarzanego. Stosować środki 
ochrony osobistej takie jak: rękawice ochronne z materiałów 
odpornych na działanie i przedostawanie się rozpuszczal-
ników organicznych, ubranie robocze, gogle ochronne lub 
maskę osłaniającą twarz. Nie wolno spożywać posiłków, pić 
napojów oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem. 
Przed przerwami w pracy oraz po jej zakończeniu należy 
dokładnie umyć ręce, a jeśli jest to potrzebne stosować 
krem do rąk. Chronić przed dziećmi. Więcej informacji 
zawiera Karta Charakterystyki produktu. 
 

Kod produktu: 
 

KAROSA01L, EAN: 5905722021843 
 
 
 


