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PORADNIK: Proces klejenia - nie tak
trudny jak się wydaje.
W sierpniowym numerze newslettera dowiedzieli się Państwo, jak dobrać
odpowiednią grubość warstwy kleju, aby uzyskać wytrzymałe połączenie.
W tym numerze chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na istotne etapy procesu klejenia. W przeciągu kilku ostatnich lat technologia klejenia bardzo się
rozwinęła, jest to spowodowane szybkim rozwojem innych technologii. Jednak
proces klejenia składa się z kilku niezmiennych czynności, a najważniejsze

-5%

z nich to:
● Przygotowanie powierzchni przeznaczonych do klejenia.
● Przygotowanie masy klejowej.

Promocja obowiązuje
do 30 września 2015 roku.

Poznaj nasz produkt

● Nakładanie kleju na powierzchnie.
● Łączenie klejonych elementów.
● Suszenie lub utwardzanie.
● Wykańczanie połączenia.
Czynności te zależą od rodzaju użytego kleju, klejonego materiału oraz
przeznaczenia połączenia. Szczegółowe informacje dotyczące tych etapów dostępne są w karcie technicznej dostępnej u producenta kleju [1].

Przygotowanie powierzchni
Aby uzyskać trwałe połączenie niezwykle istotne jest właściwe przygotowanie powierzchni klejonej. Ten etap klejenia polega głównie na usunięciu
Cleaner UL jest środkiem do
odtłuszczania i mycia w postaci
aerozolu. Idealny do mycia
okładzin hamulcowych i sprzęgieł,
każdy mechanik powinien go mieć
w swoim podstawowym
wyposażeniu.

PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 38
97-400 Bełchatów

wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się na powierzchni oraz zwiększeniu
chropowatości materiału, która zwiększa przyczepność kleju. Jako zanieczyszczenia rozumie się brud, olej, warstwy tlenków, rdzę, środki rozdzielające,
wilgoć, smary, odciski palców oraz inne niepożądane substancje znajdujące się
na powierzchni materiału klejonego mogące zmniejszyć wytrzymałość połączenia klejowego. Nasza firma do odtłuszczenia zaleca zastosowanie alkoholu
izopropylowego lub Cleaner'a UL, który występuje w postaci wygodnego
w użyciu aerozolu [2].
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2. Proxima Adhesives, Kleje przemysłowe - poradnik

Pierwszy znajduje zastosowanie w przygotowaniu takich
powierzchni jak: szkło, stal, aluminium, mosiądz, metale
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kompozytów, którym można kleić „nitka na nitkę”.
Czas osiągnięcia wytrzymałości wstępnej: 3,5 – 4 min.

Produkty z naszej oferty pozwolą skrócić do minimum czas
na przygotowanie powierzchni, gdyż są bardzo łatwe
w użyciu [1, 2].

Przygotowanie masy klejowej
Oprócz odpowiedniego przygotowania powierzchni
klejonej niezwykle istotne jest przygotowanie masy
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