
PORADNIK: Jak dobrać odpowiednią
grubość warstwy kleju, aby uzyskać 

Kleje konstrukcujne – definicja

Są to kleje,  które tworzą silniejsze wiązania,  niż materiały,  które łączą.

Uczestniczą  też  w  ostatecznej  spójności  konstrukcyjnej,  zwiększając  jej

wytrzymałość. Oczekiwana siła wiązania to więcej niż 7 Mpa.

Kleje  konstrukcyjne  Monolith  charakteryzują  się  wysoką  siłą  wiązania

i twardością.  Do  tej  grupy  klejów  zaliczane  są  kleje  epoksydowe,

poliuretanowe i akryle na bazie metakrylanu.

Podział

✔ dwuskładnikowe  –  składają  się  z  dwóch  oddzielnych  składników

w niereaktywnych  stanach.  Przed  użyciem  wymagają  dokładnego

wymieszania.

✔ jednoskładnikowe  –  jeden  składnik  utwardzany  pod  wpływem

określonych warunków środowiskowych.

Kleje konstrukcyjne na tle innych metod łączenia materiałów

➢ Kleje konstrukcyjne vs Łączenie mechaniczne

Łączenie mechaniczne Kleje konstrukcyjne Monolith

- trudność w łączeniu cienkich 

materiałów

- wymaga wiercenia dziur

+ dobre do wglądu

- źródła naprężeń

- korozja galwaniczna

+ niewidoczne na powierzchni

+ łączenie i uszczelnienie za jednym 

razem

+ równomierny rozkład naprężeń

+ zapobiega powstawaniu korozji

- trudne do zastąpienia/ usunięcia
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Jeszcze do niedawna 
sceptycznie podchodzono do 

zespalania materiałów za 
pomocą klejów. Ich 

postrzeganie stale się jednak 
zmienia. Kleje zyskują na 

popularności między innymi 
dzięki spektakularnym 

wydarzeniom, na przykład 
takim, jakim było podniesienie 
półciężarówki o masie ponad 5 

ton zamocowanej na dźwigu 
właśnie przy pomocy kleju.

Kleje konstrukcyjne część I

NewsNewsletterletter

Poznaj nasz produktPoznaj nasz produkt
  Monolith® 330-1 Monolith® 330-1 

Dwuskładnikowy klej 
metakrylanowy przeznaczony do 

konstrukcyjnego klejenia 
termoplastów, metali i materiałów 

zespolonych. Ma dużą wytrzymałość.

Konsystencja

Pasta

Odporność termiczna

-55 / +120 °C

Maksymalna szczelina

1-4 mm

Sierpień 2019

Warto wiedzieć!
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➢ Kleje konstrukcyjne vs Spawanie

Spawanie Kleje konstrukcyjne
Monolith

- trudne przy cienkich 

materiałach

- powoduje wypaczenie 

powierzchni (ciepło 

spawania)

- może wymagać 

dodatkowego uszczelnienia

+ natychmiastowo gotowe 

do użycia

+zapewnia gładkie 

powierzchnie

+ można tworzyć złożone 

kształty

+ nie powoduje wypaczeń

- dłuższy czas obsługi

+ doskonała wytrzymałość

➢ Kleje konstrukcyjne vs Masa uszczelniająca

Masa uszczelniająca Kleje konstrukcyjne
Monolith

- siły za małe dla potrzeb 

konstrukcyjnych

- nie uczestniczy 

w tworzeniu całości 

konstrukcyjnej

+ mniejszy koszt/litr

- może wymagać użycia 

primera

- wrażliwe na starzenie

+ uczestniczy w tworzeniu 

całości konstrukcyjnej

+ wymaga ograniczonego 

usztywnienia/wzmocnienia

+ zwykle nie wymaga użycia

primera

+ krótki czas klejenia

- wymaga mieszania 

składników

➢ Kleje  konstrukcyjne  vs  Taśmy  o  wysokiej

wydajności

Taśmy o wysokiej
wydajności

Kleje konstrukcyjne
Monolith

- wymagają większego 

wzmocnienia/usztywnienia

- duży koszt za metr bieżący

- trudne do 

zautomatyzowania

+ natychmiastowe wiązanie

- bardzo wrażliwe na zmiany

temperatury

+ wymaga ograniczonego 

usztywnienia/wzmocnienia

+ ręczna bądź automatyczna 

aplikacja

- dłuższy czas wiązania

+ brak odkształceń

+ siła wiązania >12MPa

Klej  konstrukcyjny  Monolith  ma  wiele  zalet,  dzięki

czemu zyskuje na tle innymi popularnych metod łączenia.

Charakteryzują go:

Najlepszy projekt konstrukcyjny:

+ możliwość klejenia różnych materiałów 

+estetyczna linia łączenia

+ wymaga ograniczonego usztywnienia/wzmocnienia

Najlepszy proces łączenia

+ łączenie i uszczelnianie za jednym razem

+ nie potrzeba specjalistycznych umiejętności

+ automatyczna bądź ręczna aplikacja

Najlepsza ostateczna wydajność

+ wysoka odporność na zmęczenie

+ brak korozji

+ siła wiązania >12MPa

W następnej części newslettera dowiecie się jakie są zasady

pracy z klejami konstrukcyjnymi. Więcej informacji można

znaleźć w aktykule na naszej stronie: link
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