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CHEMIA BUDOWLANA
Kleje

Zastosowanie:
- do łączenia naroży konstrukcji okiennych i drzwiowych z profi li aluminiowych

- do klejenia aluminium, laminatu wysokociśnieniowego, tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i 

innych materiałów

- łatwy do dozowania i mieszania, ze względu na podwójne opakowanie oraz wykorzystanie statycznego mieszadła

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność kolor

92-599263 szt. 550g beżowy

92-599271 szt. 900g beżowy

92-689726 szt. 550g biały

92-372951 szt. mieszadło statyczne

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy

Usuwać z powierzchni i urządzeń do obróbki świeży, jeszcze nieutwardzony klej za pomocą COSMOFEN 60.

Utwardzony klej można usunąć wyłącznie w sposób mechaniczny.

COSMOFEN DUO

Żywotność do pracy:

Idealne warunki klejenia:
Stosować w temp. od:
Wytrzymałość:

Po zmieszaniu ok. 60 min

Po zmieszaniu w mieszadle statycznym ok. 30 min

Temp. +20°C, Wilgotność 50%

+7°C

Po 24h – 75%

Po 7 dniach – 100%

Czyszczenie

Zastosowanie:
- do łączenia naroży konstrukcji okiennych i drzwiowych z profi li aluminiowych

- do klejenia kamienia naturalnego i sztucznego

- do klejenia aluminium, laminatu wysokociśnieniowego, tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i 

innych materiałów

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność kolor

92-608211 para A+B 460g+460g (310ml) szary

92-608220 para A+B 1500g+1500g szary

Dwuskładnikowy klej epoksydowy

Usuwać z powierzchni i urządzeń do obróbki świeży, jeszcze nieutwardzony klej za pomocą COSMOFEN 60.

Utwardzony klej można usunąć wyłącznie w sposób mechaniczny.

COSMOFEN AL

Żywotność do pracy:

Idealne warunki klejenia:
Stosować w temp. od:
Wytrzymałość:

Po zmieszaniu ok. 60 min

Stosunek składników mieszanki A:B = 1:1

Temp. +20°C, Wilgotność 50%

+5°C

Po 24h – 75%

Po 7 dniach – 100%

Czyszczenie
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CHEMIA BUDOWLANA
Kleje

Zastosowanie:
- do łączenia naroży konstrukcji okiennych i drzwiowych z profi li aluminiowych

- do sklejania systemów drewniano – aluminiowych

- podczas sklejania wielu elementów montażowych

- łatwy do dozowania, ulega utwardzeniu pod wpływem wilgoci dostarczonej z zewnątrz

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność kolor

92-599280 szt. 470g (310ml) biały

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy

Usuwać z powierzchni i urządzeń do obróbki świeży, jeszcze nieutwardzony klej za pomocą COSMOFEN 60.

Utwardzony klej można usunąć wyłącznie w sposób mechaniczny.

COSMOPUR 819

Żywotność do pracy:

Idealne warunki klejenia:
Stosować w temp. od:
Wytrzymałość:

Na sucho ok 7 min

Na mokro ok 4 min

Temp. +20°C, Wilgotność 50%

+7°C

Po 24h – 50%

Po 7 dniach – 100%

Czyszczenie

Zastosowanie:
- do łączenia naroży konstrukcji okiennych i drzwiowych z profi li aluminiowych

- do sklejania systemów drewniano – aluminiowych

- podczas sklejania wielu elementów montażowych

- łatwy do dozowania, ulega utwardzeniu pod wpływem wilgoci dostarczonej z zewnątrz

Parametry techniczne:

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy

Usuwać z powierzchni i urządzeń do obróbki świeży, jeszcze nieutwardzony klej za pomocą COSMOFEN 60.

Utwardzony klej można usunąć wyłącznie w sposób mechaniczny.

COSMOPUR 818

Żywotność do pracy:
Idealne warunki klejenia:
Stosować w temp. od:
Wytrzymałość: 

Przezroczysty przy cienkich 
warstwach

Na mokro ok 18 min

Temp. +20°C, Wilgotność 50%

+10°C

Po 24h – 75%

Po 7 dniach – 100%

Tak

Czyszczenie

nr esco j.m. pojemność kolor

92-815111 szt. 470g (310ml) mętny
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CHEMIA BUDOWLANA
Kleje

Zastosowanie:
Uniwersalny, nie zawierający rozpuszczalników jednoskładnikowy klej, stosowany do montażu 

strukturalnie silnych wiązań, w rzemiośle i przemyśle. 

Właściwości szczególne:
- wyjątkowo szybki czas reakcji

- ciągliwo-elastyczna fuga klejowa

- odpowiedni do obróbki kamienia naturalnego

- wysoka przyczepność początkowa

- dobra przyczepność do różnych materiałów drewnianych i budowlanych, ceramiki, metalu, 

duroplastów i termoplastów w przypadku odpowiedniej obróbki wstępnej powierzchni

- dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych

- wodoodporność D4 wg DIN EN 204

- łatwy do dozowania, ulega utwardzeniu pod wpływem wilgoci dostarczonej z zewnątrz

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność kolor

92-890108 szt. 310ml beżowy

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy

Usuwać z powierzchni i urządzeń do obróbki świeży, jeszcze nieutwardzony klej za pomocą COSMOFEN 60.

Utwardzony klej można usunąć wyłącznie w sposób mechaniczny.

COSMOPUR K1

Żywotność do pracy:

Idealne warunki klejenia:
Stosować w temp. od:
Wytrzymałość:

Na sucho ok 5 min

Na mokro ok 2 min

Temp. +20°C, Wilgotność 50%

+7°C

twardnienie ok 2,5 mm w 24 h

Po 7 dniach – 100%

Czyszczenie
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CHEMIA BUDOWLANA
Kleje

Zastosowanie:
- do zabarwienia klejów COSMOFEN DUO, COSMOFEN AL, COSMOPUR.

nr esco j.m. pojemność kolor

92-346667 szt. 50ml biały

92-346675 szt. 50ml czarny

92-346683 szt. 50ml niebieski

92-346691 szt. 50ml czerwony

92-346705 szt. 50ml żółty

Pasta zabarwiająca do klejów
COSMOFEN

Zastosowanie:
- ochrona antykorozyjna nieosłoniętych aluminiowych profi li naciętych
- uszczelnianie, np. skosów, spoin pionowych w konstrukcjach aluminiowych
- klejenie i uszczelnianie w różnych gałęziach przemysłu

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność kolor

92-861190 szt. 150g szary

92-815112 szt. 310ml szary

92-572136 szt. 310ml biały

92-814818 szt. 310ml czarny

Masa uszczelniająca antykorozyjna

Świeżą, jeszcze nieutwardzoną masę usuwać z powierzchni i urządzeń do obróbki za pomocą COSMOFEN 60.
Utwardzoną masę można usunąć wyłącznie mechanicznie.

COSMOFEN ALUPROTEKTOR

Żywotność do pracy:
Idealne warunki klejenia:
Stosować w temp. od:
Wytrzymałość: 

Odporny na promienie UV:
Wodoszczelność:

Na sucho ok 25 min
Temp. +20°C, Wilgotność 50%
+5°C
Twardnienie 4 mm w 24h
Po 7 dniach – 100%
Tak 
słup wody 140mm

Czyszczenie
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CHEMIA BUDOWLANA
Kleje

Zastosowanie:
- do klejenia styków oraz skosów uszczelek przyszybowych w konstrukcjach okiennych i drzwiowych

- dobra przyczepność na różnych powierzchniach, skleja w ciągu kilku sekund

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność opis

92-524069 szt. 50ml sztywna fuga klejowa

92-812316 szt. 50ml sztywna fuga klejowa

92-815109 szt. 50ml elastyczna fuga klejowa

Jednoskałdnikowy klej do uszczelek z APTK i EPDM (sekundowy)

Żywotność do pracy:
Idealne warunki klejenia:
Stosować w temp. od:
Wytrzymałość: 
Odporny na promienie UV

od 3 do 15 sekund (w zależności od podłoża)

Temp. +20°C, Wilgotność 50%

+2°C

Po 16 (24) godzinach – 100%
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CHEMIA BUDOWLANA

Kleje

Zastosowanie:

- stosowany do dozowania klejów COSMOFEN DUO 550g, 900g

- ręczny z łożyskiem mechanicznym o skoku, umożliwia porcjowanie kleju w sposób ciągły i racjonalny

- łatwy w obsłudze i czyszczeniu

nr esco j.m. przeznaczenie

92-372978 szt. do kleju 550g

92-372986 szt. do kleju 900g

Pistolet dozujący do klejów

nr esco j.m.

92-524280 szt.

Zastosowanie:

- stosowany do dozowania klejów COSMOFEN DUO 550g, 900g

- pneumatyczny, umożliwia porcjowanie kleju w sposób ciągły i racjonalny

- łatwy w obsłudze i czyszczeniu

Pistolet dozujący do klejów
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