
Zastosowanie:

Czyszczenie:

Przygotowanie drewna: rodzaju ³¹czenia klejem w ci¹gu krótkiego czasu. Wy¿sza wodoodpornoœæ spoin 
£¹czone elementy powinny byæ czyste, pozbawione kurzu i t³uszczu. Tolerancje klejowych wykszta³ca siê wolniej i nale¿y j¹ sprawdziæ najwczeœniej 7 dni po 
dopasowania powoduj¹ wyd³u¿enie czasu wi¹zania i zmniejszaj¹ parametry sklejeniu.
trwa³oœci. Spoiny nale¿y obrobiæ krótko przed sklejaniem.

Przydatnoœæ do stosowania:
Nak³adanie kleju: Ok. 24 godziny w normalnej temperaturze. Temperatura powy¿ej +20°C skraca 
Klej greenteQ D4 nale¿y nak³adaæ cienk¹ warstw¹, równomiernie przydatnoœæ do stosowania.
i jednostronnie, w przypadku wymagañ wy¿szej wodoodpornoœci równie¿ 
dwustronnie, za pomoc¹ maszyny do nak³adania kleju, wa³ka, szpachli zêbatej, Przebarwienie drewna:
pêdzla lub innych narzêdzi. Z powodu ró¿norodnego sk³adu substancji zawartych w drewnie, m. in. w 

zale¿noœci od obszaru wystêpowania i przygotowania drewna, w pojedynczych 
Prasowanie: przypadkach mo¿e dojœæ do nieprzewidywalnych przebarwieñ ró¿nych 
Po³¹czyæ elementy w trakcie czasu otwartego i œciskaæ do momentu osi¹gniêcia rodzajów drewna, takiego jak np. buk, wiœnia i inne. Dodatkowo ¿elazo w 
wytrzyma³oœci pocz¹tkowej. Nacisk powinien byæ tak du¿y, ¿eby dosz³o do po³¹czeniu z kwasem garbnikowym drewna mo¿e powodowaæ zmiany koloru, w 
z³¹czenia spoin w ca³ym obszarze ³¹czeñ. Wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ szczególnoœci w przypadku dêbu. 
konieczn¹ do dalszej obróbki elementów osi¹ga siê zale¿nie od surowca i Zaleca siê wykonanie prób.

Urz¹dzenia u¿ywane do pracy nale¿y umyæ wod¹ przed wyschniêciem kleju.

Klej D4 1K

W³aœciwoœci:

Zdjêcie produktu:

Klej greenteQ D4 1K bardzo szybko wi¹¿e. Pod wp³ywem ciep³a mo¿liwy jest Klej greenteQ D4 ma ró¿norodne zastosowania: 
krótszy czas nacisku. Spoiny klejowe wyró¿niaj¹ siê dobr¹ odpornoœci¹ na • doskonale wi¹¿e ró¿ne rodzaje drewna
wysokie temperatury. • brak przebarwieñ spoin spowodowanych wp³ywem temperatury z pras 
Obróbka spoin klejowych nie niszczy nadmiernie narzêdzi. wysokiej czêstotliwoœci lub pras ,,na gor¹co’’

• wy¿sza odpornoœæ na ciep³o i wodê dziêki prasowaniu w wy¿szych 
grupa wytrzyma³oœciowa DIN EN 204 - D4 oraz WATT 91 > 7,29 N/mm² temperaturach (np. + 70°C).
jednokomponentowy: D4

03/2011 | www.vbh.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
KLEJE - Klej D4 1K
Instrukcje u¿ytkowania, dane dotycz¹ce produktu i jego osi¹gniêæ oraz inne dane techniczne stanowi¹ w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. S³u¿¹ one do tylko opisu w³aœciwoœci i budowy 
produktów i nie stanowi¹ gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze wzglêdu na szeroki zakres mo¿liwych zastosowañ naszych produktów obowi¹zkiem u¿ytkownika jest sprawdzenie,
czy dany produkt nadaje siê do jego celów. Nasze doradztwo techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby s³u¿y tylko do Pañstwa informacji i jest absolutnie niewi¹¿¹ce.

Klej greenteQ D4 1K to klej na bazie polioctanu winylu (PVAc) o wysokiej wodoodpornoœci.

Z powodu niskiej wartoœci pH wystêpuje du¿e niebezpieczeñstwo korozji siê u¿ywanie maszyn i urz¹dzeñ ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego 
zbiorników, przewodów rurowych i urz¹dzeñ do nak³adania ze stali, (twarde PVC, polietylen, ¿ywica poliestrowa).
ocynkowanej stali, aluminium i innych metali kolorowych. Z tego powodu zaleca 

Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa:

Klej greenteQ D4 nie jest objêty obowi¹zkiem oznakowania zgodnie z obecnie 
obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem o substancjach niebezpiecznych.
Nale¿y przestrzegaæ wskazówek zawartych w kartach charakterystyki.

Szczególne wskazówki:



Ogólne wskazówki:

Wszelkie wczeœniejsze wydania karty technicznej produktu trac¹ niniejszym wa¿noœæ.
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Magazynowanie i forma dostawy:

Klej greenteQ D4 1K nale¿y chroniæ przed mrozem i przechowywaæ w szczelnie Forma dostawy:
zamkniêtych oryginalnych pojemnikach. Klej greenteQ D4 1K po d³u¿szym kontener 1100 kg
przechowywaniu mo¿e nieco zgêstnieæ. Nale¿y go wtedy dok³adnie wymieszaæ hobok 30 kg
i bêdzie znów gotowy do u¿ycia. pojemnik 11 kg
Okres przydatnoœci wynosi przynajmniej 9 miesiêcy.

Czas otwarty i czas wi¹zania zale¿¹ w znacznym stopniu od warunków pracy, np. temperatury, wilgotnoœci i ch³onnoœci materia³u, nak³adanych iloœci i naprê¿eñ w 
materiale. Dobre wyniki uzyskuje siê w nastêpuj¹cych warunkach: 

Laminowanie drewnianych profili okiennych:
Zgodnie z wytycznymi ift Rosenheim „Laminowane profile do okien drewnianych“ wilgotnoœæ drewna musi wynosiæ 13 ± 2%.
Temperatura pomieszczenia i drewna musi wynosiæ przynajmniej +15 °C.

Dane techniczne:

Baza

Temperatura pomieszczenia, materia³u i kleju

Wilgotnoœæ drewna

Iloœæ nak³adanego kleju (klejenie monta¿owe)

Czas otwarty przy naniesieniu 150 g/m²

Nacisk w zale¿noœci od rodzaju sklejania

Minimalny czas nacisku:

Klejenie monta¿owe

W prasach krótkotaktowych (+70°C)

Klejenie spoin deskowych i bloków

Kantówki okienne (w zale¿noœci od rodzaju drewna)

Punkt bieli

dyspersja polioctanu winylu (PVAc)

18 - 20°C

8 - 10%

150 - 190 g/m²

do 8 minut

0,1 - 0,5 N/mm²

ok. 12 minut

od 60 sekund

ok. 30 minut

od 18 minut

ok. +8°C

Kolor

Wartoœæ pH

bia³y

ok. 4 - 5

Lepkoœæ
(Brookfield HB, Spindel 3, 20 Upm, +20°C mierzone w dniu wykonania)

ok. 5000 - 6000 mPa.s

Klej D4 1K

(uzyskane w temp. +20°C, przy wzglêdnej wilgotnoœci powietrza 50%, zgodnie z metodami badañ VBH.)

Instrukcje u¿ytkowania, dane dotycz¹ce produktu i jego osi¹gniêæ oraz inne dane techniczne stanowi¹ w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. S³u¿¹ one do tylko opisu w³aœciwoœci i budowy 
produktów i nie stanowi¹ gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze wzglêdu na szeroki zakres mo¿liwych zastosowañ naszych produktów obowi¹zkiem u¿ytkownika jest sprawdzenie,
czy dany produkt nadaje siê do jego celów. Nasze doradztwo techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby s³u¿y tylko do Pañstwa informacji i jest absolutnie niewi¹¿¹ce.

Klej greenteQ D4 1K to klej na bazie polioctanu winylu (PVAc) o wysokiej wodoodpornoœci.
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