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CECHY KORZYŚCI 

- nie zawiera rozpuszczalników 
- przed utwardzeniem rozpuszczalny w wodzie  
- po wyschnięciu bezbarwny 

- ekologiczny, nie wydziela szkodliwych oparów, 
- łatwo zmywalne pozostałości kleju 
- niewidoczna spoina 

 
 

ZASTOSOWANIE SPOSÓB UŻYCIA 

Klej Introligatorski przeznaczony jest do klejenia papieru, 
kartonu, tkanin, drewna, korka, foli, tworzyw sztucznych, 
skóry i powierzchni skóropodobnych. Jest doskonałym 
klejem o uniwersalnym zastosowaniu w gospodarstwie 
domowym i przemyśle np. nieodzowny w drukarni, 
pracowniach introligatorskich, bibliotekach, antykwariatach, 
w pracach artystyczno-plastycznych, modelarskich, a także 
w pracach wykończeniowych i różnych drobnych 
naprawach. 

1. Równomiernie nanieść cienką warstwę kleju na 
powierzchnie łączone, rozprowadzić za pomocą 
pędzelka.  

2. Odczekać kilka minut, a następnie docisnąć, wygładzić 
powierzchnie - pęcherzyki powietrza i nadmiar kleju 
usunąć (np. gąbka). Czas schnięcia ok. 2 godziny 
(zależny od rodzaju klejonego materiału i temperatury 
otoczenia).  

3. Klej PVA jest klejem wodnym, pełne sieciowanie 
następuje po odparowaniu wody, należy pamiętać, że 
przy klejeniu większych powierzchni, jedna z nich musi 
przepuszczać powietrze. 

 
 

WSKAZÓWKI I PORADY 

- stosować w temperaturze powyżej 10°C  

 
 

DANE TECHNICZNE 

nr art.:  
kod taryfy celnej: 
EAN:  
opakowanie: 
okres ważności: 
 

R-945 
3506 10 00 

5902051000945 
80 ml 

24 miesiące 
 

kolor: 
 
gęstość: 
czas pełnego utwardzenia: 
odporność na temp.: 
 

biały (po zsieciowaniu 
bezbarwny) 
1,07 g/cm3 

12 godziny 
-30°C ÷ 60°C 

 

 

AKTUALIZACJA: 12.05.2014 

Klej na bazie wodnej dyspersji polioctanu winylu z dodatkami 
uszlachetniającymi. Bardzo dobrze łączy prawie wszystkie materiały 
zarówno elastyczne jak i twarde z wyjątkiem polietylenu i polipropylenu. 
Jest klejem uniwersalnym, ma barwę białą, a po wyschnięciu tworzy 
bezbarwną, niewidoczną, elastyczną spoinę, która nie kruszy się podczas 
zginania klejonych wyrobów. 

 

Nr art.:  
R-945 Klej introligatorski   - 80ml, blister 
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PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią. 

 
 

PRODUKTY POKREWNE 

Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.  

UWAGA: Chronić przed dziećmi. 

 
 
Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu. 
Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia 
przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania 
wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia 

tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt  godz. 6:00 - 16:00 
 

www.technicqll.pl                   office@technicqll.pl 
 

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia 
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt  godz. 6:00 - 14:00 
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