
Loctite® 3030 Plastic Bonder
Klej do tworzyw poliolefinowych

Nowy klej do tworzyw sztucznych
Loctite® 3030 nie wymaga gruntu
ani innej obrøbki powierzchniowej
substratøw. 

Wa¿ne u¬atwienie

Nowo‚ç



Pomiñ jeden krok
Dzi™ki nowemu klejowi Loctite® 3030 Polyolefin Bonder klejenie tworzyw termoplastycznych
jest ¬atwiejsze ni¿ kiedykolwiek.

W¬a‚ciwo‚ci kleju Loctite® 3030

Loctite® 3030 Polyolefin Bonder stwarza dodatkowe mo¿liwo‚ci
w projektowaniu z¬åczy, zwi™ksza wydajno‚ç wytwarzania
i poprawia jako‚ç po¬åczeñ. Ten nowy dwusk¬adnikowy, tikso-
tropowy klej akrylowy likwiduje konieczno‚ç stosowania mecha-
nicznych elementøw z¬åcznych, zgrzewania termicznego, che-
micznego przygotowania powierzchni, stosowania uciå¿liwego
procesu "hot melt", gruntøw i klejøw na bazie rozpuszczalnikøw.

Nasz nowy klej Loctite® 3030 Polyolefin Bonder charakteryzuje
si™ krøtkim czasem ustalania, co sprawia, ¿e monta¿ elementøw
przebiega ¬atwo i szybko. Klej Loctite® 3030 Polyolefin Bonder
zosta¬ opracowany przede wszystkim do ¬åczenia tworzyw trud-
nosklejalnych, takich jak polietylen i polipropylen, ale mo¿e byç
røwnie¿ wykorzystywany jako klej ogølnego stosowania do
monta¿u wielu innych tworzyw sztucznych.

• Znakomita adhezja do PP, LDPE, HDPE i podobnych
tworzyw sztucznych

• Szybkie utwardzanie: czas ¿elowania od 3 do 5 min.,
czas ustalania < 10 min.

• Bez gruntowania lub innej obrøbki ¬åczonych
powierzchni

• Bez rozpuszczalnikøw – brak szkodliwych oparøw

• Niepalny
• Klei rø¿norodne materia¬y
• Najlepsze rezultaty klejenia uzyskujemy dla

materia¬øw o zbli¿onej elastyczno‚ci
• Umo¿liwia kontrol™ grubo‚ci warstwy kleju
• Wype¬nia szczeliny

Typowe zastosowania
Loctite® 3030 jest przeznaczony do klejenia tworzyw trud-
nosklejalnych, takich jak HDPE, LDPE i PP. Produkt cha-
rakteryzuje si™ dobrå odporno‚ciå na dzia¬anie chemikaliøw,
co umo¿liwia zastosowanie podczas monta¿u rø¿nego ro-

dzaju drobnego sprz™tu, np.: wywieszek, tablic, elementøw
g¬o‚nikøw, obudøw baterii, zbiornikøw na ciek¬e media i po-
jemnikøw magazynowych.

Typowe w¬asno‚ci produktu utwardzonego 
Blokowa wytrz. na ‚cinanie, ASTM D 4501 Typ. wart. (N/mm2)
PP 14
LDPE 4 (zniszcz. substr.)
HDPE 14
ABS 15
PVC 8
PC 7
Wytrzyma¬o‚ç*), ASTM D 1002 Typ. wart. (N/mm2)
Stal 5
Aluminium 5
Stal nierdzewna 4

Informacje niezb™dne do zamøwienia 
Opis produktu Nr kat.

Klej Loctite® 3030 Polyolefin Bonder 35 ml kartusza 37220
50 ml Pistolet do aplikacji 96001

Typowe w¬asno‚ci podczas utwardzania 
Czas ¿elowania Czas ustalania

W temperaturze pokojowej 3–5 min < 10 min

W¬asno‚ci nieutwardzonego kleju
Produkt Typ. warto‚ci
Typ chemiczny Akrylowy
Kolor Kremowy
Lepko‚ç, Brookfield RV, wrzeciono SC4 28
Klej

2 obr/min, mPas (cP) 25.000
20 obr/min, mPas (cP) 4.000

Aktywator
2 obr/min, mPas (cP) 4.500
20 obr/min, mPas (cP) 1.000

Ci™¿ar w¬a‚ciwy w 25 °C 1.08
Proporcja mieszania obj™to‚ciowo (A:B) 10:1

Dane zawarte w niniejszej publikacji mogå s¬u¿yç jedynie jako Ωrød¬o wst™pnych informacji. 
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem techniczno-handlowym w celu uzyskania arkuszy danych technicznych i innych specyfikacji dotyczåcych produktøw.

Henkel Polska S.A
Loctite Industrial
PL 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41
Tel. +48.22 56 56 200 · Fax +48. 22 56 56 222

www.loctite.pl
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W¬asno‚ci produktu utwardzonego
Odporno‚ç chemiczna – Blokowa wytrzyma¬o‚ç na ‚cinanie; 
ASTM 4501 na polipropylenie

% wytrzym. poczåtkowej po czasie:
Medium Temperatura 500 godz. 1000 godz.
100 % wilg. wzgl. 50 °C 75 75
95 % wilg. wzgl. mg¬a soln. 35 °C 80 105
Zanurzenie w wodzie 65 °C 60 80
Benzyna bezo¬owiowa 25 °C 75 20

*) wytrzyma¬o‚ç na ‚cinanie z¬åcza zak¬adkowego


