
Kleje do produkcji wykładzin winylowych

Ze względu na różne wzory dekoracyjne i specjalne właściwości techniczne 
wykładziny winylowe stają się coraz bardziej popularne. Z naszymi  
klejami dyspersyjnymi bezrozpuszczalnikowymi na bazie wody do  
produkcji wykładzin winylowych w decydującym stopniu przyczyniamy 
się do redukcji emisji w produkcji wykładzin winylowych.

Kleje dyspersyjne na bazie wody nie zawierają rozpuszczalników i są 
dostępne jako systemy jedno- lub dwukomponentowe. Kleje osiągają  
dobre nawilżenie na winylu w standardzie przemysłowym do połączenia 
z podłożami drewnopochodnymi, a także wysoką wytrzymałość adhezyjną 
już przy małych dawkach aplikacji. Ponadto są odporne na wysokie  
temperatury, bezpieczne i można je szybko nakładać.

Adhesives for the production of vinyl flooring

Due to their diverse decorative designs and special technical properties, 
vinyl floors are becoming more and more popular. With our solvent-free, 
water-based dispersions for vinyl flooring production, we make a decisive 
contribution to reducing emissions in the production of vinyl flooring.

The water-based dispersions are solvent-free and available as one or  
two component systems. The adhesives achieve good wetting on  
industry-standard vinyl for bonding to wood-based substrates as well as 
high adhesive strength at already low application rates. In addition, they 
are heat resistant, safe and quick to apply.
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Twoje korzyści

 + Klej dyspersyjny jedno-lub 
 dwukomponentowy

 + Wysoka odporność na temperaturę
 + Niskie pęcznienie włókna 
 + Bardzo krótki czas wiązania
 + Małe dawki aplikacji kleju tworzą 

 wysoką wytrzymałość adhezyjną 
 + Możliwa wysoka prędkość dawania 
 + Bezpieczne klejenie winylu i 

 zagruntowanych folii PP

Your benefits 
  

 +  Water-based, solvent-free
 + One or two component dispersion
 + High heat resistance 
 +  Low fibre swelling
 + Very short setting time
 + Low application quantities produce  

 high adhesive strength
 + High feed speed possible
 + Secure bonding of vinyl and primed  

 PP films
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KLEJE

Próbka produktu:  
Klej bezrozpuszczalnikowy do 
produkcji wykładzin winylowych. 
Product sample: Solvent-free 
adhesive for the production of 
vinyl flooring.
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+ Bezrozpuszczalnikowy, na bazie wody 
+ Solvent-free, water-based

+ Dobra odporność na temperaturę 
+ Good heat resistance

+ Klej dyspersyjny jedno- lub 

    dwukomponentowy 
+ One or two component dispersion

  AD HE SIVE S FO R THE PRO DUC TIO N O F VINYL FLOO RING

FOLCO LIT L 6310 FOLCO LIT L 3100 LV FOLCO LIT 2K 7420 +
3% Hardener 400

FOLCO LIT 2K 7430 +
5% Hardener 400

Basis Modified EVA
dispersion

Modified EVA
dispersion

Two component EVA  
dispersion with  
Isocyanate hardener

Two component EVA  
dispersion with  
Isocyanate hardener

Viscosity at 20 °C 10.000 mPa.s 10.000 mPa.s 10.000 mPa.s 10.000 mPa.s

pH value 7 7 7 7

MFT 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C

Application weight ~ 120 g/m² ~ 120 g/m² ≥ 100 g/m² ≥ 100 g/m²

Pot life - - ~ 24 h ~ 24 h

Characteristics Good wetting to common 
vinyl for bonding to 
wood-based substrates, 
good strengths, good peel 
strengths

Good wetting to common 
vinyl for bonding to 
wood-based substrates, 
high strengths, good peel 
strenghts, good moisture 
resistance

Very good wetting to 
common vinyl for bonding 
to wood-based substrates, 
high strenghts and peel 
strengths, good water and 
heat resistance, very short 
pressing times under 
temperature possible

Very good wetting to 
common vinyl for bonding 
to wood-based substrates, 
high strenghts and peel 
strengths, good water 
resistance, very good 
climate and temperature 
resistance even with high 
restoring forces, very 
short pressing times un-
der temperature possible

For further information and additional product offerings please refer to our product information sheets or  
contact our experts p + 49 571 9339-255 / e adhesives@follmann.com.


