Collano® TAC 2C
Ultrarychlé, vysoce výkonné lepení

Technologie 2-komponentního lepení kontaktními lepidly
na vodní bázi
Collano řadu let vyvíjí a produkuje alternativní řešení
k lepidlům na bázi rozpouštědel používaných v průmyslových
výrobách. Tyto produkty jsou používány k lepení rozmanitých
materiálů, jako je tkanina, plsť, vlákno nebo dřevo, v různých
variantách a podobách.
Collano dodává pro 2C-lepení i ověřený a vyladěný sprejový
aplikační systém.
Collano TAC 2C
Kontaktní lepidla na vodní bázi splňují nejpřísnější požadavky
výrobců.
Sprejová pistole pro Collano TAC 2C
Výhody technologie Collano TAC 2C

-

100% bez rozpouštědel, žádné VOC
velmi vysoká počáteční pevnost
snese velké zatížení a napětí
vysoká teplotní rezistence
zabraňuje uvolňování změkčovadel
v případě potřeby může obsahovat zpomalovače hoření
lepení lisovaných pěn
lepení vícevrstvých dýh
optimalizace nákladů
velmi rychlé usazení a vytvrzení
vysoká produktivita
rychlý proces

Collano dodává řešení pro snadnou aplikaci TAC 2C.
Sprejová pistole Collano WP P 2K, OM SP1 se snadno
ovládají a zjednodušují práci operátora. Pro konkrétní produkt a podle povahy lepeného spoje je doporučena sestava
sprejového systému. Regulace na sprejové pistoli pak při
vlastní aplikaci dovoluje precizní kontrolu nad nanášeným
množstvím lepidla a optimalizovat tak náklady za lepidlo.
Příklady aplikací

-

výroba matrací
zpracování pěn
měkké i tvrdé izolační pěny
dýhování nábytku a interiérových dílů

jednoduché lepení (po předchozím otestování a nastavení)
korekce spoje při usazení

Produkty

flexibilní spoj
použitelné pro všechny druhy aplikací

2028 A / 2031 A / 2033 A / 2039 A
– Collano TAC 2010 B / 2011B / 2012 B / 2013 B/ 2015 B

- Collano TAC 2010 A / 2014 A / 2016 A / 2020 A

Kontakt
Zpracování a balení
®

Lepidla Collano TAC 2C mohou být aplikována třemi základními způsoby

- samotíží : Collano Aqua-Duo Box
- z tlakových nádob : Collano Aqua System B25-SP1-2
- membránovým čerpadlem

Rádi vám poskytneme další informace o dalších technologických novinkách a inovacích.
Kontaktujte nás na : a-dis@a-dis.cz
Výhradní distribuce v ČR a SK:
ADIS CZ,s.r.o.
Ke Koupališti 12/1790
182 00 Praha 8
info@a-dis.cz; www.a-dis.cz
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