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Το σύστημα 
ποιότητας 
εφαρμογής 
κόλλας επαφής με 
ψεκασμό για την:

■	 Κατασκευή   
 καταστημάτων 
■	 επίπλων
■	 εκθέσεων 
■	 κ.ά.	



GLUKON® – Το σύστημα ποιότητας εφαρμογής κόλλας επαφής με ψεκασμό

Για εγκαταστάτες δαπέδων. Η εφαρμογή της κόλλας είναι πολύ απλή: 
Το πεδίο εφαρμογής είναι γενικό – είτε επικαλύπτετε σκάλες με πιλήματα, λινοτάπητες ή τάπητες με 
υπόστρωμα από ύφασμα ή πλακάκια.

Το GLUKON® είναι πάντα η σωστή επιλογή!

Η ακτίνα ψεκασμού του πιστολιού μπορεί να ρυθμιστεί από επακριβώς έως ευρέως.  
Στην τεχνική με ψεκασμό το GLUKON® προστίθεται και από τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να μπορείτε να 
εφαρμόσετε την κόλλα δίχως νέφος ψεκασμού, οικονομικά και καθαρά.

Επικολλά μεταξύ άλλων τα εξής υλικά:
Τάπητα, πιλήματα, υφάσματα, λινοτάπητα, τσόχα, φελλό, λάστιχο, καουτσούκ, αφρώδες υλικό, γνήσιο δέρμα, 
ξύλο, γυαλί, μοριοσανίδα, MDF, βερνικωμένο χάλυβα κτλ.  

Η επεξεργασία 
■ Χωρίς σπάτουλες και πινέλα.   
■ Γρήγορες, καθαρές εργασίες 
 χωρίς νέφος ψεκασμού.
■ Μακρύς χρόνος επικόλλησης.

Για ξυλουργούς. Η εφαρμογή της κόλλας είναι πολύ απλή: Το πεδίο εφαρμογής είναι γενικό– είτε θέλετε 
να επικολλήσετε HPL σε ξυλόπλακα, κόντρα πλακέ, πολύφυλλο, μοριοσανίδα, διακοσμητική μοριοσανίδα, MDF, 
ευέλικτο κόντρα πλακέ, MDF με σχισμή, γυαλί, φελλό, ξύλο, σχεδόν όλες τις κατηγορίες πλαστικών, λάστιχο, 
επενδύσεις τοίχων, χαλί, τσιμέντο, μέταλλο, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, αφρώδες υλικό, βερνικωμένο 
χάλυβα, φύλλο καπλαµά (υπό προϋποθέσεις, µε τήρηση των οδηγιών επεξεργασίας) κτλ.

Η επεξεργασία 
■ Γρήγορες, καθαρές 
 εργασίες χωρίς νέφος  
 ψεκασμού.
■ Γρήγορες επενδύσεις 
 για την κατασκευή  
 καταστημάτων.
■ Καθαρά αποτελέσματα 
 κατά την πρόσφυση.

Ο εξοπλισμός 

Πιστόλι  
σωλήνας σε μήκος 3,70 m και 5,50 m
Κύλινδρος πίεσης σε μήκος 75 mm  
και 190 mm
Ακροφύσιο



GLUKON® – Το σύστημα ποιότητας εφαρμογής κόλλας επαφής με ψεκασμό Θεμελιώδη στοιχεία του συστήματος εφαρμογής κόλλας 
επαφής με ψεκασμό GLUKON®

■ Χαμηλή τιμή κόστους.
■ Κινητό σύστημα, άμεσα διαθέσιμο χωρίς ρεύμα ή συμπιεστή.   
■ Χρόνος εξατμίσεως περίπου 1 έως 2 λεπτά (GLUKON® premiumIplus)
 Χρόνος εξατμίσεως περίπου 3 λεπτά (GLUKON® classic)
■ Ανοικτός χρόνος: 4 έως 12 ώρες (GLUKON® premiumIplus)
 Ανοικτός χρόνος: έως 24 ώρες (GLUKON® classic)
■ Πρακτικά άοσμο.
■ Ανθεκτικό στο νερό.
■ Καθαρές εργασίες χωρίς νέφος ψεκασμού.
■ Ανθεκτικό στις θερμοκρασίες από -50°C έως περίπου +130°C 
 (GLUKON® classic 100°C, (GLUKON® premiumIplus)130°C)
■ Πεδίο κάλυψης  όταν προστίθεται και από τις δύο πλευρές περίπου 100 έως 120 m².
■ 17 kg GLUKON® αντικαταστούν περίπου 65 kg μιας συνήθης κόλλας επαφής.
■ Δεν χρήζει συντήρησης! Δεν απατείται καθαρισμός του πιστολιού.
■ Διαθέσιμο σε δοχείο πίεσης 17 kg / 22 L.
■ Χρώμα: διαφανές.
■ Μετά την έναρξη να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 12 μήνες.

Επικολλά μεταξύ άλλων τα εξής υλικά:
HPL σε ξυλόπλακα, κόντρα πλακέ, πολύφυλλο, μοριοσανίδα, διακοσμητική μοριοσανίδα, 
MDF, ευέλικτο κόντρα πλακέ, MDF με σχισμή, γυαλί, φελλό, ξύλο, σχεδόν όλες τις κατηγορίες 
πλαστικών, λάστιχο, επενδύσεις τοίχων, χαλί, τσιμέντο, μέταλλο, κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα, αφρώδες υλικό, βερνικωμένο χάλυβα, φύλλο καπλαµά (υπό προϋποθέσεις, µε 
τήρηση των οδηγιών επεξεργασίας) κτλ. 
Για τα πεδία χρήσης των διάφορων κολλών μπορείτε να ανατρέξετε στα εκάστοτε έγγραφα 
αναφοράς (www.glukon.de).

Σημείωση: Παρακαλούμε να τηρήσετε τα τεχνικά δελτία και δελτία ασφαλείας, καθώς και τις ισχύουσες 
κανονιστικές διατάξεις για την επεξεργασία κολλών που περιέχουν διαλύτες.    

premium Iplus

classic



GLUKON ® premiumIplus
Ανθεκτικό στο νερό 
Διατμητική αντοχή >250 psi
Χρώμα: διαφανές
Χρόνος εξατμίσεως:  
1 – 2 λεπτά
Κατανάλωση: περίπου  
7,5 m² ανά kg (κάλυψη και  
από τις δύο πλευρές)
Ποσοστό στερεής κατάστασης: 
περίπου 42 %
Περιεχόμενο δοχείου: 17 kg/22 L
Ανθεκτικότητα σε θερμοκρασίες: 
περίπου 130°C
Ανοικτός χρόνος: 4 ώρες

Ανθεκτικό στο νερό 
Διατμητική αντοχή 100 psi
Χρώμα: διαφανές
Χρόνος εξατμίσεως: 3 λεπτά
Κατανάλωση: περίπου  
7,5 m² ανά kg (κάλυψη και  
από τις δύο πλευρές)
Ποσοστό στερεής κατάστασης:  
περίπου 34 %
Περιεχόμενο δοχείου: 17 kg/22 L
Ανθεκτικότητα σε θερμοκρασίες: 
περίπου 100°C
Ανοικτός χρόνος: 24 ώρες

GLUKON ® classic

GLUKON® – ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΛΥΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ: μέταλλα, 
επικαλύµµατα δαπέδου, πλαστικά, 
βερνικωμένες επιφάνειες, τσιμέντο, 
επιφάνειες από βινύλιο,  φρέσκο 
αφρό PU, ίχνη κολλητικής ουσίας  
και άλλα.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Ιδανικό για τον 
καθαρισμό συσκευών χορήγησης, 
αφαιρεί με ακρίβεια ομίχλη 
ψεκασμού, δεν είναι διαβρωτικό, µε 
ουδέτερο ΡΗ, με φυσική δραστική 
ουσία, βιοαποδομήσιμο, χωρίς 
χλωροφθοράνθρακες, κουτί των  
400 ml 

GLUKON ® Καθαριστικό 
Σπρέϊ Citrus

GLUKON ® Μεταφορικό όχημα 
(χωρίς δοχείο)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Σίγουρη μεταφορά του δοχείο 
στην τοποθεσία των έργων, 
επιτρέπει το τράβηγμα των 
δοχείων κατά την διάρκεια των 
εργασιών έτσι ώστε να μην 
μπορούν πέσουν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 
Σταθερό καλάθι στήριξης από επιστρωμένο χάλυβα, 
κυλιόμενοι τροχίσκοι (εκ των οποίων δύο με πέδηση 
στάθμευσης), χειρολαβή με ρυθμιζόμενο ύψος, βάρος 
περίπου 7 kg.

Αύξηση της διατμητικής αντοχής 
στο GLUKON® premiumIplus

στα 50 % μέσω πρόσθεσης ενόςδεύτερου κολλητικού στρώµατος!  

Krokos Anastasios
Pitiousis 35 N.Lamsakos
34100 Pitiousis Chalkida
Greece

Phone/Fax:+30 2221400600

giorgos.krokos@gluesystem.gr
www.gluesystem.gr

Οι τοπικοί διανομείς σας:




