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ZAKRES STOSOWANIA COSMOCOLL FL 44 stosowany jest do łączenia montażowego, więk-
szych powierzchni, spoin deskowych i bloków w przypadku zwiększo-
nych wymaganiach co do wodoodporności, np. meble laboratoryjne, 
łazienkowe, schody wewnętrzne, w zakładach specjalistycznych.  
COSMOCOLL FL 44 nadaje się do klejenia drewna miękkiego, twar-
dego i egzotycznego.  
COSMOCOLL FL 44 stosowany jest w zakładach specjalistycznych 
zarówno do klejenia metodą na zimno i gorąco, jak i metodą wielkiej 
częstotliwości.  
COSMOCOLL FL 44 stosowany przy budowie saun charakteryzuje się 
wysoką wytrzymałością na wysokie temperatury i niewielką skłon-
nością do „brązowienia”  
COSMOCOLL FL 44 przy sklejaniu drewno/drewno mieści się bez do-
dawania utwardzacza w grupie naprężenia D4 oraz zgodnie z WATT 
91 osiąga siłę wiązania na gorąco ca 7,5N/mm²  
 

 

DANE TECHNICZNE 
 

 SKŁAD klej dyspersyjny POW ( polioctan winylu) 
 

 WŁAŚCIWOŚCI powłoki utwardzonej  ciągliwo-elastyczna 
 

 LEPKOŚĆ Brookfield Sp06/20, +20 °C ca 5.500 mPa.s 
   
 GĘSTOŚĆ wg EN 542 przy +20 °C ca 1,1 g/cm³ 
 

 WARTOŚĆ PH wartość pH wg EN 1245 ca pH 3 
 

 CZAS OTWARTY przy +20 °C, 50% wzgl. wilgotności powietrza,  
  ilość nakładana 150 µ-buk ca 12 min 
 

 SIŁA WIĄZANIA NA GORĄCO wg WATT 91 przy +80 °C ca 7,5 N/mm² 
 

 MINIMALNA TEMPERATURA  
 OBRÓBKI   od +8 °C 
 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBRÓBKI  
COSMOCOLL FL 44 mieści się bez dodawania utwardzacza  w grupie 
naprężenia D4 zgodnie z EN 204 D4 oraz zgodnie z WATT 91 osiąga 
siłę wiązania na gorąco ca 7,5 N/mm². . 
* Należy przestrzegać wskazówek naszej instrukcji technicznej 
 “Sklejanie drewna w zastosowaniach zewnętrznych“, 
 dotyczącej klejenia w zastosowaniu zewnętrznym oraz 
 wytycznych ift, „obowiązujących przy klejeniu okien drewnia- 
 nych“! 
COSMOCOLL FL 44 nadaje się do obróbki jako klej D4 bezpośrednio 
po wymieszaniu go w dostarczonym pojemniku.  
COSMOCOLL FL 44 nanosi się na materiał z reguły jednostronnie za 
pomocą zębatej szpachelki, wałka do kleju lub klejarki powlekającej. 
Elementy klejone złożyć w trakcie CZASU OTWARTEGO i ścisnąć do 
momentu osiągnięcia wytrzymałości funkcjonalnej  
* żółte zabarwienie własne (intensywniejące w trakcie czasu  
 magazynowania) jest zjawiskiem normalnym; zmiana  zabarwienia 
 nie ma żadnego wpływy na trwałość sklejenia i parametry techniczne 
* kontakt z metalami, np. żelazem prowadzi do przebarwień !  
* W przypadku różnych rodzajów drewna mogą w przypadkach 
 pojedynczych wystąpić przebarwienia z uwagi na zawarte w drewnie 
 substancje ! 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBRÓBKI 
 

NAKŁADANA ILOŚĆ w zależności od materiału podłożowego ca 150 g/m² 
 
 CZAS ŚCISKANIA    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NACISK PRASY  0,2-0,4 N/mm² 
 

CZAS OTWARTY oraz wymagany każdorazowo CZAS ŚCISKANIA można ustalić dokładnie tylko na 
podstawie własnych prób, ponieważ znacząco wpływa na nie materiał, temperatura, nakładana ilość kleju, 
wilgotność i in. kryteria. Dla podanych wartości osoba obrabiająca winna przewidzieć odpowiednie naddatki 
bezpieczeństwa. 
 
 
CZYSZCZENIE Narzędzia robocze czyści się z nieutwardzonego COSMOCOLL FL 44 

przy użyciu wody.  
Narzędzia robocze z utwardzonego COSMOCOLL FL 44 czyści się 
przy użyciu COSMOFEN 10. 

 
 
PRZECHOWYWANIE Opakowania oryginalne przechowywać szczelnie zamknięte, w 

pomieszczeniach suchych w temperaturze od +15°C do +25°C 
chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Przechowalność w 
zamkniętym opakowaniu oryginalnym wynosi około 9 miesięcy od daty 
wyprodukowania, w trakcie okresu przechowywania wzrasta lepkość 
kleju.  
Przed użyciem wymieszać! 

 
 
WIELKOŚĆ OPAKOWAŃ  12kg wiaderka PE, 

 30kg hoboki PE, 
 150kg beczki PE opasane metalową obręczą,inne wielkości opako-
wań na zamówienie 

 
 
OZNAKOWANIE COSMOCOLL FL 44 nie podlega obowiązkowi oznakowania w 

rozumieniu Rozporządzenia w sprawie Materiałów Szkodliwych 
(GefStoffV ). 

 Pozostałe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowa-
nia znajdziecie Państwo w Instrukcji bezpieczeństwa. 

 
 Nasze instrukcje użycia, wytyczne do obróbki, informacje dotyczące produktu i usług oraz inne dane techniczne są jedynie dyrektywami ogólnymi;
opisują one jedynie cechy naszych produktów (podanie/ustalenie wartości w momencie produkcji) oraz usług i nie stanowią gwarancji w rozumieniu
§ 443 k.c. Z uwagi na różnorodność zastosowań pojedynczego produktu oraz szczególne warunki (np. parametry obróbki, właściwości materiału
itp.) osoba stosująca produkt zobowiązana jest do wykonania własnych prób;  nasze bezpłatne porady w zakresie zastosowania technicznego,
udzielane ustnie, pisemnie i na zasadzie próby, nie są wiążące  
Ten dokument zastępuje wcześniejsze wydania 

Technika klejenia Temperatura 
ściskania 

Czas ściskania

 °C min 
Sklejanie boczne +20 22 

fuga podgrzana wstępnie do +60 7 
fuga podgrzana wstępnie do +80 3,5 

Klejenie metodą dużych częstotliwości  0,5-4 
Klejenie dużych powierzchni +20 15 
Klejenie dużych powierzchni +60 10 


