
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 BUNITEX Transparent 

  Uniwersalny klej kontaktowy 
(wersja polska wrzesień 2018) 

 
OPIS PRODUKTU: 
PULSAR BUNITEX Transparent – to uniwersalny, 
bezbarwny, jednoskładnikowy klej kontaktowy na bazie 
kauczuków syntetycznych i dodatków modyfikujących 
w mieszaninie rozpuszczalników organicznych. Do łączenia 
skóry naturalnej i syntetycznej z gumą, mikrogumą, 
kopolimerem, do klejenia drewna i metalu. 
 
TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
Produkt PULSAR BUNITEX Transparent posiada 
wszechstronne zastosowanie, jest przeznaczony do 
stosowania w obuwnictwie. Jako klej pomocniczy  
o wysokiej wytrzymałości szczególnie nadaje się do 
łączenia skóry naturalnej i syntetycznej z gumą, mikrogumą, 
kopolimerem EVA a także w operacjach pomocniczych do 
ćwiekowania, obciągania, do wklejania podszewek 
i międzypodszewek, wyściółek, wypełnień i elementów 
wzmacniających. Może być stosowany również w przemyśle 
meblowym, samochodowym i w budownictwie. Klej ten 
charakteryzuje się długim czasem otwartym. Niezastąpiony 
we wszelkich drobnych naprawach w gospodarstwie 
domowym, na działce jak i w garażu. 
 
UWAGA: Produkt nie nadaje się do klejenia PU, PCV, 
kauczuków termoplastycznych TR. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Klej należy przed użyciem doprowadzić do temperatury 

+18C - +25C i dokładnie wymieszać. Powierzchnie 
gładkie materiałów należy najpierw zdrapać papierem 
ściernym, następnie nanosić klej cienką warstwą. Klejem 
należy smarować obydwie sklejane pomierzchnie, przy 
czym materiały chłonne – jak skórę – dwukrotnie (drugi raz 
po upływie około 20 minut). Czas otwarty kleju 
w normalnych warunkach wynosi od 30 minut do 8 godzin. 
(W przypadku przesuszenia błony klejowej gumę 
z naniesionym klejem można aktywizować w temperaturze 

około +55C w czasie około 3 minut). Po złączeniu 
elementów sprasować je w ciągu minimum 15 sekund. 
Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 48 godzinach od 
sklejenia.  
W okolicznościach szczególnych użytkownik kleju ustala 
samodzielnie warunki klejenia korzystając z podanych 
informacji ogólnych. 
 
TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU: 
Typ chemiczny: modyfikowana żywica 
Kolor: bezbarwny 

Lepkość wg kubka Forda 6/ 50 cm3: 55 – 70 sek.  

Gęstość:  0,860 - 0,890 [g/ml] przy 23oC 

Temperatura zapłonu: < 0C 
Czas wysychania: 30 min. – 8 godz. 
Wytrzymałość pełna: po 48 godz. 
Zawartość suchej pozostałości: min. 20,0% 
Termin gwarancji:  24 m-ce od daty produkcji  
 
OPAKOWANIA: 
Skin, tubka 40 ml. 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
Produkt PULSAR BUNITEX Transparent zawiera 
rozpuszczalniki. Należy go używać w odpowiednio 
wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać par, unikać 
kontaktu ze skórą. Produkt wysoce łatwopalny. Trzymać 
z dala od źródeł zapłonu, nie palić. Nie należy usuwać 
zabrudzeń na skórze rąk rozpuszczalnikami. Nie spożywać. 
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Więcej informacji 
zawiera Karta Charakterystyki produktu. 
 
Kod  produktu: 
 
KPB040, EAN: 5905722050331 

 
 
 
 


