
Kleje dyspersyjne dla przemysłu drzewnego  
i meblarskiego 

Nasze wysokiej jakości kleje dyspersyjne charakteryzują się szeroką gamą 
zastosowań, jeśli chodzi o nowoczesną produkcję mebli i komponentów, 
takich jak klejenie powierzchni, fornirowanie, laminowanie, łączenie  
litego drewna, formowanie wtórne (postforming), kołkowanie i  
zastosowania montażowe.

Kleje dyspersyjne niskoemisyjne charakteryzują się wszechstronnym  
zastosowaniem, przyczyniają się do Twojej konkurencyjności na rynku, a 
także wspierają Cię w produkcji bezpiecznych i zrównoważonych  
produktów: Charakteryzują się niezmiennie wysoką jakością, są łatwe w 
aplikacji i nie mają etykiety, dlatego są bezpieczne dla zdrowia. Nasze 
kleje wnoszą również ważny wkład do efektywnych i nowoczesnych  
procesów produkcji poprzez zoptymalizowane ilości stosowanego kleju i 
przyspieszone czasy obróbki.

Dispersions for the wood and furniture industry

Our high quality dispersion adhesives are ideal for a wide range of  
applications in modern furniture and component manufacturing such as 
surface bonding, veneering, laminating, solid wood bonding, postforming, 
doweling and assembly applications.

The low-emission dispersions are universally applicable, contribute to 
your competitiveness and support you in the manufacture of safe and 
sustainable products: They are characterised by consistently high quality, 
are easy to use and label-free and therefore harmless to health. Our  
adhesives can also make an important contribution to efficient and  
modern production processes through optimised application quantities 
and accelerated process times.
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Twoje korzyści 

 + Kleje jakości D2, D3 i D4 dla  
 wysoce niezawodnych produktów  
 (DIN EN 204) 

 + Wysoka odporność na temperatury  
 (DIN EN 14257/WATT 91) dla  
 wyjątkowo trwałych produktów 

 + Ekonomiczna produkcja ze  
 względu na zoptymalizowane ilości  
 stosowanego kleju

 + Efektywna produkcja ze względu  
 na przyspieszone czasy obróbki 

 + Bez etykiety, niskoemisyjne
 

Your benefits 
  

 +  D2, D3 and D4 quality adhesives for 
highly reliable products 
(DIN EN 204)

 + High heat resistance 
 (DIN EN 14257/WATT 91) for  
 extremely durable products

 + Economical production due to  
 optimised application quantities

 +  Efficient production due to  
accelerated processing times

 + Label-free and and low emission
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Próbka produktu: Kleje dyspersyjne 
do klejonych paneli drewnianych w 
aplikacjach o wysokiej 
częstotliwości. 
Product sample: Dispersions for 
glued wood panels in high  
frequency applications.
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+ Wysoka niezawodność produkcji 
+ High production reliability

+ Wyjątkowo trwałe produkty 
+ Extremly durable products

+ Bez etykiety, niskoemisyjne 
+ Label-free and low emission

DIS PE R SIO N S FO R THE WOO D AND FURNITURE INDUS TRY

Name Application areas

Dispersions FOLCO LIT D2 series Solid wood, veneering, postforming, paper-based and  
thermoplastic laminating, assembly bonding, doweling, 
surface bonding

FOLCO LIT D3 series Solid wood, veneering, postforming, paper-based and  
thermoplastic laminating, assembly bonding, surface bonding 

FOLCO LIT D4 series Solid wood, veneering, paper-based laminating, assembly 
bonding, surface bonding

FOLCO LIT L series Paper-based and thermoplastic laminating, surface bonding

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.


