
Termotopliwe kleje poliuretanowe (PUR) dla 
przemysłu włókienniczego

Przez połączenie właściwości fizycznych kleju termotopliwego z późniejszą 
reakcją chemiczną sieciowania, termotoliwe kleje poliuretanowe mogą 
spełnić profile najczęściej pożądanych wymagań produktów końcowych. 
Nasze reaktywne produkty, utwardzane pod wpływem wilgoci, uzyskują 
doskonałe właściwości adhezyjne na szerokiej gamie podłoży (np.  
tkaninach, membranach, pianach, papierach lub foliach) i umożliwiają 
efektywne procesy produkcyjne.

Termotopliwe kleje poliuretanowe są coraz częściej stosowane do  
produkcji wielowarstwowych laminatów o wysokiej wydajności. Tkaniny 
techniczne produkowane przy użyciu termotopliwych klejów  
poliuretanowych są stosowane w odzieży ochronnej i roboczej,  
przewiewnych wyrobach sportowych, tkaninach filtracyjnych, laminatach 
we wnętrzach pojazdów, tkaninach medycznych i nośnikach środków 
ściernych. Mogą zostać zoptymalizowane według Twoich wymagań i  
projektów.

Polyurethane hotmelts (PUR) for the textile 
industry

By combining the physical properties of a hotmelt adhesive with a  
subsequent chemical crosslinking reaction, polyurethane hotmelts can 
meet the most demanding requirement profiles of end products. Our  
reactive, moisture-curing products achieve excellent adhesion properties 
on a wide range of substrates (e.g. fabrics, membranes, foams, papers or 
films) and enable efficient production processes.

Polyurethane hotmelt adhesives are increasingly used for the production 
of multilayer high performance laminates. The technical textiles produced 
with polyurethane hotmelt adhesives are used for safety and work  
clothing, breathable sports articles, filter textiles, automotive interior 
laminates, medical textiles and abrasive carriers. They can be optimised 
according to your requirements and processes.
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Twoje korzyści 

 +   100% zawartość ciał stałych
 + Szerokie spektrum przyczepności  

 dla szerokiej gamy podłoży
 + Miękka i elastyczna spoina klejowa  

 po sieciowaniu  
 + Wysoka wytrzymałość początkowa 
 + Bardzo dobra odporność na  

 temperaturę
 + Wysoka odporność na płukanie 
 + Indywidualne dostosowanie  

 zgodne z Twoimi wymaganiami

 
 

Your benefits 
  

 +  100% solids
 + Broad adhesion spectrum for a  

 wide range of substrates
 + Soft and flexible adhesive joint  

 after cross linking
 + High initial strenghts
 + Very good temperature resistance
 + High resistance to washing
 + Individual adjustments according  

 to your requirements
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KLEJE

Próbka produktu: Wysokowydajne 
termotopliwe kleje poliuretanowe 
(PUR) dla przemysłu włókienniczego. 
Product sample: High-performance 
PUR-adhesives for the textile industry.
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+ Termotopliwe kleje poliuretanowe  
    dostosowane do konkretnych wymagań 
+ Tailor-made polyurethane hotmelt adhesives

+ Doskonałe spektrum przyczepności 
+ Excellent adhesion spectrum

+ Wysoka efektywność obróbki 
+ High process efficiency

        POLYURETHANE H OTM E LT AD HE SIVE S FO R THE TE X TILE INDUS TRY

FOLCO REACT 10410 FOLCO REACT 10420 FOLCO REACT 10440

Viscosity 7.500 mPas  
at 100°C

8.000 mPas  
at 120°C

6.000 mPas  
at 140°C

Open time Long Medium Short

Application areas Temperature-sensitive 
substrates

Medical application and 
functional wea

Substrates with high coat 
weight

Characteristics Low application 
temperature

Very high hydrolysis 
resistance

Very high cohesion and 
green strength

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.


