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Obszary stosowania 
Do klejenia drewna, metalu, tworzyw 
sztucznych, ceramiki, szkła. Do mo-
cowania i montażu listew ozdobnych, 
paneli, przykryć, materiałów dekora-
cyjnych. 
Do wbudowywania oszewek ościeży  
z wysokiej jakości drewna bez naru-
szania ich struktury gwoździami i śru-
bami. Do montażu i naprawy mebli. 

Właściwości produktu 
 Ma konsystencję pasty 
 Wykazuje dużą siłę sklejenia po 

silnym ściśnięciu łączonych ele-
mentów 
 Dobrze wypełnia 
 Wyrównuje nierówności 
 Nie plami 
 Nie spływa 

Sposób stosowania 
Warunki stosowania 
Temperatura stosowania: od +5 do 
+35°C.  
Podłoże musi być czyste i nośne. 
Tapety lub warstwy malarskie nie 
stanowią dobrego podłoża dla kleju 
i dlatego należy je usunąć. 
Klej nanosi się za pomocą pistoletu tak 
samo, jak w przypadku mas spoino-
wych. Remmers Coli Express PU 
nakładać jednostronnie, aby nastąpiło 
natychmiastowe sklejenie. 
Klej można nakładać punktowo lub 
paskami. Klejony materiał należy 

w krótkim czasie nałożyć lekko dosu-
wając lub obracając go i mocno doci-
skając. 

Wskazówki 
Remmers Cool Express PU nie zawie-
ra rozpuszczalników i dlatego może 
być stosowany także na podłożach 
z tworzyw sztucznych - na przykład na 
styropianie. Podane czasy dotyczą 
normalnych warunków klimatycznych: 
+ 23 0C i 60% względnej wilgotności 
powietrza. 

Produkt można stosować  
w systemie z: 

 Dichtstoffpistole (art. 470101) 

 Druckluft-Dichtstoffpistole (art. 
470701) 

 Schaumreiniger (art. 1099) 

 
 

Narzędzia, czyszczenie  
Pistolet ręczny i ciśnieniowy. Czyścić 
w stanie świeżym za pomocą Verd-
ünnung V 101. 
 
Dostępne opakowania i kolory 

Opakowanie:  
Kartusz 310 ml, 
15 sztuk w kartonie 
Kolory: 
bezbarwny 
Dostępne opakowania i kolory 

Składowanie: 
  
W zamkniętych, oryginalnych pojemni-
kach w suchym i chłodnym miejscu co 
najmniej 12 miesięcy. 
 
 
 

Dane techniczne produktu 

Parametry produktu w stanie z dostawy: 
Gęstość(DIN 53479): ok. 1,1 g/ml 
Kolor: bezbarwny 
Czas otwarty: ok. 5 min. (+20°C / 65% wwp) 
Czas docisku: minimum 60 min. (+20°C / 65% 

wwp) 
Zakres temperatur działania: - 30 do + 80 °C 
Odporność na ścinanie  
(drewno/drewno): > 10 N/mm² 
Wytrzymałość (DIN EN 204): D4  
 

Instrukcja Techniczna 
Numer Artykułu 1571 

Coll Express PU 
Jednoskładnikowy klej poliuretanowy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Do zastosowań 
zewnętrznych 
wewnętrznych 

 Temperatura 
stosowania 

 Pistolet na 
kartusze 

 Zużycie / ilość 
nakładanego 

materiału: 
zależnie od 

celu zastoso-
wania 

 Okres prze-
chowywania 

 Przechowywać 
w chłodnym 

miejscu, 
chronić przed 

mrozem 
i wilgocią. 

Opakowanie 
zamykać. 
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Bezpieczeństwo, ochrona śro-
dowiska, usuwanie                
Bliższe informacje na temat bezpie-
czeństwa podczas transportu, składo-
wania i stosowania oraz na temat 
ochrony środowiska znajdują się 
w aktualnej Karcie Charakterystyki 
produktu. 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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