
Kleje termotopliwe VAC-TAC dla kompozytów nasycanych próżniowo

Klej termotopliwy do pozycjonowania,
wzmacniania i zabezpieczania tkanin,
pianek do nasycania kompozytów 
metodą infuzji próżniowej żywicy.

Klej VAC-TAC można stosować do wielu
materiałów: wzmocnionych tkanin, płótna
szklanego, tkanin delaminażowych, pianek
balsy, sklejki i cinkich folii niezależnie od ich
wielkości. 

» wysoka przyczepność

» brak odpadów - 100% zużycia  

» niższe koszty użytkowania

» pozbawione rozpuszczalników

» przyjazne dla pracowników i środowiska

» brak pustych puszek po aerozolach

» możliwe długotrwałe magazynowanie

Klej VAC-TAC pozwala wyeliminować 
kleje w aerozolach, a wraz z nimi
zanieczyszczenie powietrza, reakcje
materiałów z rozpuszczalnikiem oraz
problem zużytych opakowań.

Made in Britain

BizeA Sp. z o.o.          Tomice, ul.Europejska 4
tel.: 22 244 17 00       05-532 Baniocha k. Warszawy

www.bizea.pl

Dobra INFUZJA tylko z klejem VAC-TAC®

więcej informacji:
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 VAC-TAC 100 

VAC-TAC 200     

Kolor biały, prawie niewidoczny

Czas otwarty do 5 minut

Bardzo wysoka przyczepność

Bardzo wysoka przyczepność

Kolor bursztynowy

Czas otwarty do 5 minut

Wyższa wydajność niż VAC-TAC 100 

® VAC-TAC
(spray) został zaprojektowany do pracy przy kompozytach 
nasycanych podczas infuzjii próżniowej żywic. Jego zadaniem 
jest pozycjonowanie warstw materiałów układanych w formie. 
Klej nakładany jest na powierzchnię roboczą za pomocą 
pistoletu pneumatycznego i tworzy na niej bardzo przyczepną 
warstwę w postaci spiralnych cienkich ścieżek. Długi czas 
otwarty (do 5 minut) pozwala nie tylko na jego swobodne 
nałożenie na dużej powierzchni i rozkładanie materiału, ale 
także na korygowanie już ułożonej warstwy. Dopiero mocne 
dociśnięcie łączonych elementów umożliwia uzyskanie pełnej 
wytrzymałości połączenia.

® Dodatkową zaletą systemu VAC-TAC  jest brak jakichkolwiek 
odpadów. Nieużyty, zastygnięty klej, który pozostał w pistolecie 
może być dalej stosowany po ponownym uruchomieniu 
pistoletu.
W przeciwieństwie do klejów rozpuszczalnikowych, kleje 

® systemu VAC-TAC  nie mają daty przydatności do użycia, nie 
wymagają specjalnych warunków przechowywania ani 
transportu. 

® Kleje VAC-TAC  nie są toksyczne i nie generują zanieczyszczenia 
powietrza. Są także pozbawione rozpuszczalników i wody. 

- klej termotopliwy do nakładania natryskowego 

®VAC-TAC  klej topliwy do natrysku

Ładowanie pistoletu TEC 6300

TECBOND 342-12-300 szybki klej topliwy do mocowania kabli i przewodów

®VAC-TAC  Pistolety Spray

Receptura kleju TECBOND 342 stworzona specjalnie do szybkich połączeń punktowych/liniowych
przy mocowaniu przewodów i kabli, technologicznych połączeniach zastępujących ścisk. 
Klej super szybki, o dużej lepkości. Opakowanie 5 kg.

TECBOND 342-12 

Tec 820-12 jest wytrzymałym i niezawodnym elektrycznym
pistoletem klejowym przeznaczonym dla profesjonalistów.

0 0Regulacja temperatury w zakresie 130 C do 195 C.
Wydajność topienia : do 2,5 kg/h
Zasilanie elektryczne: 230 V, 400 W
Waga: 0,5 kg
Kleje: wkłady O12 mm 

Tec 820-12

Ładowanie pistoletu TEC 7300

Klej hotmelt VAC-TAC typu „spray”
nanoszony w postaci spiralnych nitek

TEC 6300 VAC-TAC

TEC 7300 VAC-TAC

opakowanie 10 kg

Pistolety klejowe w zestawie VAC-TAC 

z przedłużaczem elektrycznym i pneumatycznym ( 12 m )
oraz dyszą do klejów VAC-TAC
Wydajność topienia : do 4,2 (5,25) kg/h
Zasilanie elektryczne: 230 V, 500 (1000) W
Zasilanie pneumatyczne:  3,5 – 7 bar 
(zalecany indywidualny regulator ciśnienia z filtrem) 
Waga: 1,5 kg
Kleje: wkłady VAC-TAC O43 mm dł. 43 mm 


