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Ogólne  
 
 Rodzaj produktu:  Klej FOLCO����-LIT D3 W91 jest wodn� dyspersj� polioctanu winylu 

(PvAc) zawieraj�c� grupy sieciuj�ce. Nie zawiera wypełniacza. 
 

 Zastosowanie:      - do oklejania foli�-finish  
- klejenie laminatów HPL/CPL w prasach krótko-taktowych 
- klejenie korpusów i monta�owe 
- poł�czenia blokowe mi�kkich i twardych gatunków drewna oraz 
  materiałów drewnopochodnych (nale�y wykona� wst�pne testy 
  przydatno�ci kleju) 
 

 Wła�ciwo�ci: FOLCO����-LIT D3 W91 spełnia wymogi klasy wodoodporno�ci D3 
W91 według DIN EN 204. Po zmieszaniu z utwardzaczem 
FOLCO�-HARTER 300 klej uzyskuje klas� D4 wg DIN EN 204. 
Wysoka odporno�� termiczna: � 7 N/mm² wg DIN EN 14257 - 
WATT 91. Klej FOLCOâ-LIT D3 W91 charakteryzuje si� dobr� 
wytrzymało�ci� nawet przy krótkich czasach prasowania. Bardzo 
krotki czas wi�zania, szczególnie w podwy�szonej temperaturze.  
 

 
 
Parametry kleju:  
 
 Lepko�� kleju (w dniu 

rozlania w hoboki) 
ok. 12.000 
±  2.000 

mPa·s (Brookfield- wiskozymetr  
DVII, czujnik 6, 20 obr./min, 20oC)  

 Z utwardzaczem          ok. 9.500 mPa·s (Brookfield- wiskozymetr  
DVII, czujnik 6, 20 obr./min, 20oC)  

 pH  ok.  3   
 
 
Dalsze cechy  
 
 MTB (minimalna temperatura 

 tworzenia błony)  
ok. + 6 °C  

 �ywotno�� mieszaniny 
 (klej + utwardzacz) 

ok. 24 godz. 

 czas otwarty 
przy naniesieniu 150 g/m2    

8 – 12 min. 

 G�sto��: ok. 1,08 g/cm³ 
 
 
Wskazówki dotycz�ce stosowania: 
 
 Modyfikacja   
 Utwardzacz  Klasa wodoodporno�ci D4 mo�e by� osi�gni�ta przez dodanie 5 

cz��ci wagowych utwardzacza FOLCO�-LIT Harter 300 do 100 
cz��ci wagowych kleju FOLCO����-LIT D3 W91. Czas mieszania 
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Wskazówki dotycz�ce stosowania: 
 

powinien wynie�� minimum 2 minuty w celu uzyskania 
homogenicznej mieszaniny. Zalecamy stosowanie mieszadeł 
mechanicznych.  
 

 Przygotowanie drewna  Elementy musz� by� dobrze dopasowane wolne od kurzu i 
tłuszczu. Tolerancje pasowania sklejanych elementów powoduj� 
wydłu�enie czasu wi�zania i zmniejszenie odporno�ci 
mechanicznej.   
 

 Obróbka  Mi�dzy innymi, takie czynniki jak temperatura wilgotno��, 
nasi�kliwo�� materiału, ilo�� naniesienia oraz napr��enia w 
materiale maj� ró�ny wpływ na czas otwarty, czas wi�zania oraz 
czas prasowania. Podwy�szona temperatura przyspiesza wi�zanie 
i skraca czas otwarty. 
 
W celu osi�gni�cia dobrych rezultatów rekomendujemy poni�sze 
warunki pracy: 
 
temperatura otoczenia, kleju, materiału 18 – 22 °C 
wilgotno�� drewna (powinna korelowa� z 
pó�niejsz� wilgotno�ci� drewna) 
zastosowanie wewn�trzne ok. 
zastosowanie zewn�trzne ok. 

 
 

6-12 
11-15 

 
 

% 
% 

wilgotno�� wzgl. powietrza 60 – 70 % 
Naniesienie kleju: 
- okleinowanie powierzchni  
- laminacja na gor�co   
- klejenie monta�owe 

 
80 – 150 
50 – 80 

100 – 180 

 
g/m² 
g/m² 
g/m² 

Ci�nienie prasowania dla  
elementów pozbawionych napr��e	 

0,1 – 1 N/mm² 

Minimalny czas prasowania 
- oklejanie powierzchni (HPL+płyta 

wiórowa) 
przy 70 oC 
przy 20 oC 

- oklejanie foli�-finish (prasy krótko-
taktowe) 

- Klejenie monta�owe 
 

 
 
 

ok. 1 
30 – 40 
5 – 10 

 
8 – 15 

 
 
 

min. 
min. 
sek. 

 
min. 

 
Nanosi� klej FOLCO����-LIT D3 W91  równomiernie na jedn� lub 
obie strony  standardowymi narz�dziami.  Naniesienie kleju zale�y 
od absorpcji klejonych materiałów oraz jako��i klejonych 
powierzchni. Nie nanosi� kleju poni�ej 10oC (temp. materiału i 
otoczenia).  
 



KARTA 
TECHNICZNA  

 

FOLCO®-LIT D3 W91 
 

Zuletzt gespeichert von do / 13.02.07 
07:37 

Seite 3 von 3  

 

 

Karlstraße 59� D-32423 Minden 
Fon +49 (0) 571/93 39-0� Fax +49 (0) 571/93 39-300 
info@follmann.de� www.follmann.de 

Wskazówki dotycz�ce stosowania: 
 

W okresie czasu otwartego poł�czy� elementy i podda� 
prasowaniu. 
 
Mo�liwo�� zmieszania z innymi klejami powinna zosta� 
sprawdzona przed zmieszaniem. 
Ostateczna wodoodporno�� jest osi�gana po upływie ok. 7 dni.    
 

 Zabarwienie drewna: Zwykle FOLCO����-LIT D3 W91 nie powoduje przebarwienia drewna. 
Jednak�e ze wzgl�du na zró�nicowan� budow� morfologiczna 
drewna i zawarto�� ró�nych zwi�zków mog� wyst�powa� 
przebarwienia np. �elazo w poł�czeniu z kwasem taninowym. 
Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie.  
 

 Czyszczenie:  Materiały u�yte w pracy z klejem my� wod� przed zaschni�ciem. 
 
 
Inne wskazówki  
 
 Informacje 

Bezpiecze	stwa: 
Nale�y ka�dorazowo zapozna� si� z kart� bezpiecze	stwa kleju 
FOLCO����-LIT D3 W91 przed u�yciem.  
 

 Magazynowanie:  W oryginalnych opakowaniach i w stosownych warunkach klej 
FOLCO����-LIT D3 W91 mo�e by� magazynowany przez  min. 12 
miesi�cy Produkt powinien by� przechowywany w suchym i 
chłodnym miejscu. Temperatura przechowywania powy�ej 25oC 
znacznie skraca czas przydatno�ci. Chroni� przed mrozem. 
Lepko�� FOLCO����-LIT D3 W91 mo�e wzrosn�� po dłu�szym 
magazynowaniu; w takich przypadkach zalecamy staranne 
wymieszanie kleju. Sytuacja taka nie ma wpływu na wła�ciwo�ci 
kleju, nasz dział kontroli jako�ci kontroluje wszystkie parametry 
kleju, zarówno podczas produkcji jak i przed wysyłk�, 
dopuszczaj�c go do u�ycia. W zale�no�ci od temperatury 
przechowywania czas i parametry  mog� ulec obni�eniu lub 
wzrostowi poza wyznaczone limity. 
 

 BGVV- zalecenia  Skład kleju FOLCO����-LIT D3 W91 nie podlega zaleceniom nr XIV 
BGVV. 

 
 

Ostatnia zmiana  13.02.2007 

Niniejsza karta techniczna zast�puje wszystkie poprzednie wydania. 
 
"Okre�lone wła�ciwo�ci produktu wynikaj� ostatecznie z niniejszej instrukcji technicznej. Wykraczaj�ce poza ten zakres 
ustalenia parametrów wymagaj� formy pisemnej. Dotyczy to przede wszystkim stwierdzenia przydatno�ci produktu do  
okre�lonego zastosowania." 


