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FIRMA
Bapco kleje
kontaktowe
jest producentem oraz
dystrybutorem
klejów
w aerozolu,
które z powodzeniem zastępują tradycyjne kleje do
drewna, plastiku i kleje
budowlane.
www.bapco.eu

W tym roku firma obchodzi swoje
5-lecie istnienia na rynku. Jej produkty coraz bardziej cieszą się szerokim
zastosowaniem w przemyśle meblarskim, motoryzacyjnym, budowlanym
i morskim.
Działalność firmy Bapco na rynku europejskim sprawiła, że na chwilę obecną
jej kleje zyskały bardzo duże grono
zwolenników i użytkowników.
Dzięki ofercie skierowanej do profesjonalnych aplikacji przemysłowych oraz
doskonałemu wsparciu technicznemu
i posprzedażowemu, Bapco zyskało
pozycję lidera wśród dostawców klejów
kontaktowych i poliuretanowych.
Bapco oferuje produkty klejowe pod
własną marką oraz prowadzi sprzedaż
na zasadach private label.

bapco best adhesive products

Contact adhesive
Bonding solutions
Technologia klejów kontaktowych
w sprayu została tak opracowana, aby
w szybki i prosty sposób łączyć ze sobą
elementy wykonane z różnorodnych materiałów. Klej jest bardzo wygodny
i wydajny w aplikacji. Dzięki ogromnej sile
wiązania, umożliwia trwałe łączenie elementów. Pozwala przeprowadzić proces
klejenia w sposób szybki i czysty, oszczędzając pracę i czas.
Przy stosowaniu na obie klejone powierzchnie i zastosowaniu lekkiego
docisku natychmiast przywiera, bez
potrzeby używania dodatkowych ścisków

czy prasy. Wszechstronne parametry kleju
– jego wodoodporność i niewrażliwość na
działanie szerokiego zakresu temperatur,
pozwalają na użycie produktu zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Best Formulas
One choice.
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Standardowy klej kontaktowy stosowany w produkcji mebli. Charakteryzuje się regularnym i jednolitym
strumieniem natrysku. Wyróżnia go
ponad przeciętna wytrzymałość termiczna przy delikatnej warstwie kleju.
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Profesjonalny klej kontaktowy
o wysokiej sile wiązania. Unikalna gęsta mieszanka pozwala na
pracę w niskich temperaturach oraz
zwiększoną wydajność na wsiąkliwych
powierzchniach.
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Kleje kontaktowy do wymagających
zastosowań. Wyjątkowa mieszanka
o wysokiej zawartość substancji stałych cechuje się wysoką siłą klejenia.
Pozostawia grubą warstwę kleju na
klejonych powierzchniach.
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Może być stosowany do szerokiej
gamie prac stolarskich.
Polecany do pogrubiania płyt, przyklejenia laminatów hpl.

22

Klei wszelkie powierzchnie, w tym laminaty HPL i płyty drewnopochodne.
Polecany do klejenia na powierzchniach chłonnych takich jak MDF,
cięta płyta meblowa oraz do klejenia
krzywoliniowego.

Może byś stosowany na do klejenia
płyt meblowych laminatów HPL oraz
twardych plastików, płyt typu Corian.
Polecany do obrzeży meblowych
krzywoliniowych, powierzchniowego
klejenia płyt typu Corian oraz do
wszelkiego rodzaju klejenia powierzchniach o wysokiej chłonność.
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26%
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sosa
28%
60 oC

1-2
min

30
min

Niepalny Kleje kontaktowy o bardzo
wysokiej odporność termicznej. Charakteryzuje się dobrą odporność na
rozpuszczalniki oraz zwiększoną siłą
klejenia. Przeznaczony dla wymagających klientów.
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Uniwersalny klej kontaktowy charakteryzujący się wysoką przyczepnością
wstępną oraz niską wsiąkliwością.
Wyposażony w innowacyjny zawór
pozwalający na prostą i wygodna
aplikacje kleju z aerozolu.
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Mocny klej ogólnego zastosowania.
Może byś stosowany w podstawowych
aplikacjach tapicerskich oraz do przyklejania wykładzin dywanowych.
Wykorzystywany również przy
konserwacji wyposażania domów,
kampingów oraz modelarstwie.

22

Profesjonalny klej tapicerski cechujący się bardzo niską wsiąkliwością,
zapewnia elastyczna spoinę, Duża
przyczepność pozwala na wygodną
oraz szybką pracę.

ML

Klej dzięki niepowtarzalnej formule
może być stosowany w przemyśle
meblowym oraz automotive.
Klei płyty drewnopochodne, HPL,
twarde plastiki, obrzeża, aluminium.
Polecany jest do aplikacji w budynkach użyteczność publicznej, materiałów trudnopalnych oraz w aplikacjach
wymagającej dużej odporność
termicznej.

22

SOSA Jest klej kontaktowy o przeznaczeniu tapicerskim, służy on do
wykonywania mebli miękkich, klejenia
tkanin oraz materacy. Pozostaje
na powierzchni tkanin, gąbek oraz
pianek.

Best Formulas
One choice.

mist
28%
60 oC

1-3
min

40
min

mosa
30%
120oC

1-2
min

visa
2-5
min

30
min

Uniwersalny Klej kontaktowy
o wyjątkowo wszechstronny działaniu,
szybkoschnący, który łączy szereg
lekkich materiałów. Zapewnia szybkie
oraz trwały rezultaty. Mglisty wzór
natrysku
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Profesjonalny klej kontaktowy
o uniwersalnej formule odpornej na
wysokie temperatury. Jednocześnie
o bardzo dużej elastyczność spoiny.
Klej charakteryzuje się dużą przyczepnością wstępną oraz regularnym
strumieniem natrysku.
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Morze byś stosowany w produkcji
i renowacji wnętrz nowych i używanych samochodów, autokarów,
przyczep kempingowych, łodzi.
Polecany szczególnie do spajania
większość materiałów wyposażenia
wnętrz tj. skóry, materiały, podsufitki.

22

Jest specjalnie zaprojektowanym klejem do procesów infuzji próżniowej.
Wpływa na przenikanie włókien przez
co wzmacnia strukturę laminatów.
Nie zawiera dichlorometanu oraz
CFC.

ML

Formuje silne więzi z papieru, kartonem, tkaninami, pianką, plastikiem,
metalem, drewnem oraz styropianem.
Polecany do wszechstronnego zastosowania.

22

Przeznaczony do przytrzymywania
materiałów suchych, w tym materiałów na powierzchni strukturalnej
w procesie infuzji oraz materiałów
strukturalnych na powierzchniach
bazowych.
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Klej został specjalnie zaprojektowane
do klejenia styropianu oraz spienionych pianek.
Charakteryzuje się niską wsiąkliwością oraz wysoką przyczepnością
wstępna.

L
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Zalecany do klejenia powierzchniowego membrany EPDM do szerokiego
spektrum podłoży tj. beton, płyty
drewnopochodne, metal, blacha,
twarde plastiki oraz zaaprobowanych
izolacji termicznych.

22

Klej jednoskładnikowy utwardzany
wilgocią z powietrza. Aplikacja
w sprayu pozwala na pracę jak
w przypadku klejów kontaktowych.
Cechuje się znakomitą adhezją oraz
odpornością na środki chemiczne.

d5
150 oC
-30 oC

Rozpuszczalnikowy natryskowy klej
kontaktowy specjalnie zaprojektowany do łączenia membrany EPDM.
Oferuje on użytkownikowi szybką,
niezawodną alternatywę dla tradycyjnych metod.
Charakteryzuje się wysoka przyczepnością wstępną, niepalnością spoiny
klejowej oraz wodoodpornością.

Wysoka wstępna przyczepność
pozwala na klejenie do wszystkich
podłoży, zarówno gładkich jak
i porowatych. Doskonale nadaje
się do klejenia płyt warstwowych,
drewna, elastycznego PCV, papy oraz
materiałów budowlanych jak betonu
czy blachy. W przemyśle meblarskim
najczęściej stosowany do klejenia fornirów oraz oklein naturalnych, które
w dalszym procesie są lakierowane.
Przeznaczony do klejenia izolacji termicznych oraz akustycznych i innych
materiałów wymagających łączenia z
piankami EPS tj. tkanina, płyta drewnopochodna oraz aluminium.

Best Formulas
One choice.

Kleje przyjazne człowiekowi i środowisku

Linia klejów ECO FRIENDLY,
przyjaznych człowiekowi oraz
środowisku, została opracowana na
potrzeby przemysłu oraz producentów
środków transportu, jachtów i łodzi,
branży meblowej, budowlanej oraz
pozostałych, gdzie wymagane są
ekologiczne wykonania klejów.
Klej przyjazny środowisku dzięki swoim właściwościom - niskiemu poziomowi lotnych związków organicznych, wyeliminowaniu dichlormethanu oraz innych rozpuszczalników -zapewnia
najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy. Klej
może być używany bez ryzyka dla operatora.
Wykonania ekologiczne klejów Bapco nie tracą
swoich podstawowych wartości. Są to produkty
o szerokim spektrum zastosowania, nadające
się do klejenia różnych materiałów.

Linia
ECO
FRIENDLY
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Biodegradowalny

CSC
0-1
min

Środek czyszczący na bazie naturalnych olejów cytrusowych. Przyjazny
dla środowiska, biodegradowalny.
Po odparowaniu nie zostawia smug,
bezpieczny dla większość tworzyw
sztucznych oraz powłok lakierowanych.

ML

500
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Usuwa pozostałość klejów taśm
i smarów oraz różnego rodzaju zabrudzenia nie niszcząc podłoża.
Wykorzystywany również do czyszczenia pistoletów i akcesoriów Bapco.

22

Ten produkt jest bardzo skutecznym
środkiem do odtłuszczania
i czyszczenia.

Może być stosowany w wielu różnych
gałęziach przemysłu, gdzie wymagane jest szybkie skuteczne czyszczenie
np. branży przemysłowej, motoryzacyjnej itp.

ASC
0-2
min

ML

500

L
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Gotowe do użytku chusteczki
nasączone środkami czyszczącymi
i odtłuszczającymi. Posiadają właściwości antybakteryjne.

pwc

Usuwa pozostałość farb, klejów,
smoły, oleju, graffiti, atramentu, markerów itp. z podłoża i rąk. Idealne do
czyszczenia urządzeń i narzędzi.

Best Formulas
One choice.

Top Gun
Oryginalny pistolet natryskowy.
Wykonany z trwałego odlewu aluminiowego z zabezpieczeniem dłoni
przed przypadkowym naciśnięciem
spustu. Posiada regulator natrysku
umożliwiający blokadę spustu.

Comfort Gun
Profesjonalny pistolet natryskowy.
Wykonany z trwałego stalowego odlewu. Posiada duży wygodny regulator
natrysku umożliwiający całkowitą
blokadę spustu .

Aerozol Power Gun
Wąż do kanistra
Jest to specjalnie zaprojektowana Elastyczny, gumowy przewód, zapewnakładka na aerozole. Zwiększająca niający bezpieczne połączenie pomięwygodę oraz efektywność pracy . dzy zbiornikiem kleju a pistoletem
Pistolet wielokrotnego użytku wyko- natryskowym. Występuje w dwóch
nany z tworzywa stucznego.
długościach 3,6m i 5,6m.

Wałek PRO 75mm
Zapewnia wymagany docisk klejonym
materiałom. Specjalnie profilowana
rączka umożliwia wygodny chwyt oraz
lepszy docisk. Wykonany ze stali, gumowa rolka nie pozostawiają znaków.

Wałek ProBIG
Zapewnia wymagany docisk klejonym
materiałom. Posiada profilowany
uchwyt oraz regulowaną rączkę,
umożliwiającą zwiększenie bądź skrócenie długość. Wykonany ze stali i
trzech gumach rolek, nie pozostawiających znaków.

Comfort Gun Long
Profesjonalny pistolet natryskowy z
przedłużeniem. Umożliwia wygodną
pracę bez konieczność zginania się.
Wykonany z trwałego stalowego odlewu.Posiada duży wygodny regulator
natrysku umożliwiający całkowitą
blokadę spustu.

Dysza natryskowa
W celu zapewnienia optymalnego
klejenia niezbędne jest zastosowanie
specjalistycznych dysz natryskowych.
Dysze dobiera się indywidualnie w zależność od wybranego kleju i rodzaju
aplikacji.
Wózek ComfortWork 22
Zapewnia odpowiednie
przechowywanie zestawu
kanistra 22L wraz z pistoletem. Izoluje klej od zimnej
posadzki oraz ułatwia
przemieszczanie.

accessori
BAPCO

Best Formulas One choice.

KROK 1

KROK 4

Przechowuj kanister z klejem w opty-

KROK 9 UWAGA!

Pamiętaj aby utrzymywać pistolet

• W trakcie stosowania nigdy nie

malnej temperaturze (około 18⁰C)

prostopadle w odległości od 1O do

unikaj przechowywania w temperatu-

25 cm od spryskiwanej powierzchni.

rze powyżej 50ºC oraz poniżej

Utrzymuj stałą prędkość prowadzenia

5 ºC. Produkt magazynuj w chłodnych,

pistoletu.

suchych i dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.
KROK 2
Używaj wyłącznie pistoletów oraz
akcesoriów Bapco
KROK 3
Postępuj ostrożnie podczas przygotowania kanistra do pracy:
• przygotuj i zainstaluj dyszę pistoletu
• podłącz wąż do pistoletu a następnie do zaworu kanistra
• powoli otwórz zawór kanistra.

KROK 5
Pamiętaj, że stosujesz klej kontaktowy i najlepsze wiązanie zapewnia
dokładnie nałożona powłoka. Maksymalną moc wiązania uzyskasz przez
pokrycie powierzchni w 80-100%.
KROK 6
Pozwól po nałożeniu przed łączeniem
klejonych powierzchni odparować
od 1 do 3 minut.
KROK 7
Użyj wałka aby uzyskać jednako-

Upewnij się, że nie ma żadnych

wą siłę docisku na całej klejonej

nieszczelność

powierzchni.

Krok po
kroku

odłączaj pistoletu, kiedy znajduje
się pod ciśnieniem.
• Nigdy nie zamykaj zaworu raz
otwartego kanistra.
• Nie odłączaj węża wraz z pistoletem
od pustego kanistra dopóki nie
będzie on gotowy do ponownego
podłączenia.
• Pełne utwardzenie spoiny następuje
po 24-48h.
• Zawsze należy wykonać próbę
kompatybilności.
• Klej nie jest kompatybilny z mocno
uplastycznionym PCV oraz PE i PP.
• W przypadku powyższych aplikacji
poproś o pomoc konsultanta.
KROK 10
Po odłączeniu węża skieruj zawór
kanistra w dół i ponownie delikatnie

KROK 8

otwórz zawór w celu wypuszczenia

Do czyszczenia użyj Bapco CSC, który

pozostałości kleju i gazu. Następnie

usuwa resztki kleju oraz skutecznie

usuń zawór bezpieczeństwa przebi-

czyści dyszę pistoletu.

jając nieiskrzącym narzędziem – Tak
przygotowany kanister można poddać
recyklingowi.

lider wśród
dostawców
klejów
kontaktowych
i poliuretanowych
dystrybutor produktów bapco

www.bapco.eu

