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PREZENTACJE

Pewne klejenie powierzchni i obrzeży
System Sta−Put to przenośny i niezależny system nanoszenia kleju kontaktowego za pomocą pistoletu. Sta−Put charak−
teryzuje się niezawodnością, prostotą w obsłudze oraz 100% wykorzystaniem zawartości pojemnika.
Sta−Put jako system niezależny nie wyma−
ga instalacji sprężonego powietrza.
Klej aplikowany jest z kanistrów ciśnienio−
wych wielokrotnego użytku, zawierających od−
powiednio 17 lub 85 kg produktu. Opakowanie
ciśnieniowe z oprzyrządowaniem umożliwia
pełną kontrolę procesu nanoszenia, co gwaran−
tuje racjonalne i całkowite jego zużycie. Syste−
mowy wąż oraz pistolet praktycznie nie wyma−
gają czyszczenia, czyniąc Sta−Put narzędziem
zawsze gotowym do pracy.
System Sta−Put to wysokiej jakości klej
kontaktowy (SPH). Do jego aktywacji wystar−
cza docisk ręczny. Charakteryzuje się on dosko−
nałymi cechami wytrzymałości wiązania i wy−
jątkową przyczepnością, co sprawia, że stanowi
doskonały wybór dla większości zastosowań.
Wiązanie o bardzo dużej wytrzymałości
(powyżej 1,4 N/mm2), doskonała przyczepność
do podłoża, wysoka stabilność cieplna i UV, go−
towość do klejenia już po 2 minutach od mo−
mentu nałożenia kleju, długi czas otwarty (po−
nad 1 godzinę), wodoodporność spoiny oraz
możliwość obróbki materiałów bezpośrednio po
ich sklejeniu to główne zalety kleju. Podkreślić
należy również, że klej jest bezwonny, co dodatkowo podno−
si wyjątkowy komfort pracy opisywanym systemem. Wyko−
rzystuje się go do klejenia drewna i płyt drewnopochodnych
(wiórowych, MDF, HDF), laminatów, obrzeży PCV, pianek,
szkła, metali, wykładzin podłogowych, korka i wielu innych.
Klej dostępny jest także w postaci aerozolu w opakowa−
niu 500 ml.
Produkt dostarczany w kolo−
rze czerwonym lub bezbarwnym.
Uzupełnieniem systemu
Sta−Put są wałki – narzędzia za−
pewniające idealny, mocny do−
cisk podczas klejenia laminatów,
fornirów, obrzeży i wszelkich in−
nych rodzajów powierzchni.

W ofercie znajdziemy 4 różne modele:
– wałek Optimal 19
zbudowany z 3 składo−
wych wałków z twardej
gumy, o szerokości do−
cisku 19 cm i teleskopo−
wej rączce o regulowa−
nej długości z zakresu
40−64 cm,
– wałek Standard 7,5 o szerokości docisku 7,5 cm wy−
konany ze średnio twardej gumy, z prostą rączką,
– wałek Ideal 7,5 –
to wygodniejsza wersja
wałka Standard, wypo−
sażony jest w specjalnie
profilowaną rączkę, któ−
ra ułatwia mocny docisk,
– wałek podwójny –
bardzo poręczny, zapew−
niający mocny docisk
brzegów klejonych po−
wierzchni oraz obrzeży.
Producentem systemu Sta−Put jest brytyjski koncern ITW
Plexus – renomowany producent zaawansowanych klejów
konstrukcyjnych wykorzystywanych m.in. w przemyśle mor−
skim, transportowym, budowlanym.
W Polsce opisywane rozwiązania dystrybuuje firma
Ameri−Pol Trading Ltd. Sp. z o.o. z Katowic.

Ameri−Pol Trading Ltd. Sp. z o.o.
ul. Dąbrówki 10, 40−081 Katowice
tel. +48−32−2017880, fax +48−32−2017886, www.sta−put.com.pl
Konsultanci techniczni:
Bydgoszcz
Marek Nowicki
0 500 149 940
m.nowicki@sta−put.com.pl

Poznań
Piotr Kufel
0 501 388 768
p.kufel@sta−put.com.pl

Katowice
Leszek Prokopowicz
0 502 317 054
l.prokopowicz@sta−put.com.pl

Zachęcamy Państwa do umówienia się na prezentację produktów Sta−Put w siedzibie Państwa firmy.
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