vivtek
dla branży meblarskiej

Vivtek oferuje materiały do tworzenia i wykończenia mebli, między
innymi kleje w aerozolu do forniru, kleje i uszczelniacze poliuretanowe
i MS polimer. W ofercie posiadamy również kleje do płyt mineralnoakrylowych solid surface, blatów kompozytowych i sanitariatów.

Kleje do płyt i konglomeratów
Kleje marki Solmmate do łączenia płyt solid surface oraz konglomeratów
kwarcowych. W ofercie mamy ponad 1500 kolorów, dopasowanych do
materiału pochodzącego od praktycznie każdego producenta. Dzięki
temu, że Solmmate nie jest związany z żadnym producentem płyt
istnieje także możliwość indywidualnego dopasowania koloru.

Solmmate:
SSA - klej do płyt solid surface
ESA - klej do konglomeratu, sztucznego kamienia
CSA - klej do powierzchniowego łączenia blatów

Kleje kontaktowe
Oferujemy kleje kontaktowe w aerozolu oraz cylindrach ciśnieniowych.
Kleje dostępne są na bazie rożnych rozpuszczalników i w opakowaniach
dostosowanych do potrzeb danej aplikacji. Mogą służyć do: łączenia
laminatów HPL, pogrubiania płyt meblowych, klejenia obrzeży PCV i ABS,
tkanin, pianek, tworzyw sztucznych, korka i wielu innych materiałów.

Vivtek A07
Zettex Easycontact X20
Zettex Easycontact X30
Zettex Easycontact X55
Technicoll 8053

Kleje poliuretanowe i polimerowe
Przedstawiony wybór to tylko część naszej szerokiej oferty klejów
poliuretanowych i polimerowych. Oferowane przez nas rozwiązania
sprawdzą się w każdym zastosowaniu przemysłu meblarskiego od
klejenia drewna, po wklejanie luster.

Zettex:
Power-Tack -uniwersalna poliuretanowa masa klejąca
Powertix Express D4 - bezbarwny klej do drewna
MS 30 Construct - uszczelniacz i klej w jednym
MS 60 Polymer - wysokiej jakości klej polimerowy
MS 70 High tack - klej o wysokiej sile początkowej

Kleje cyjanoakrylowe
Powszechnie wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu kleje
sekundowe, sprawdzają się również przy produkcji mebli i tworzeniu
wystrojów wnętrz. W naszej ofercie znajduje się dopasowany do
różnych procesów produkcyjnych wybór klejów o różnej lepkości i
czasie wiązania.

www.vivtek.pl

Vivtek C125 - standardowy, rzadki, 65 cps
Vivtek C406 - nie dymiący, rzadki, 35 cps
Vivtek C101 - standardowy, gęsty, 1500 cps
Vivtek C403 - nie dymiący, gęsty, 1250 cps
Vivtek A13 - aktywator do klejów

