
MULTIBOND-28
Klej termoutwardzalny do okładzin ciernych

OPIS PRODUKTU:
MULTIBOND-28 jest modyfikowanym klejem na bazie ży-
wic  fenolowych  do  klejenia  metali,  niektórych  tworzyw 
termoutwardzalnych, szkła, laminatów, drewna i podob-
nych. Jest odporny na wilgoć, oleje, smary oraz wysokie 
temperatury.  Ze  względu  na  specyfikę  aplikacji  oraz 
przeznaczenie  MULTIBOND-28  jest  klejem wyłącznie  do 
zastosowań przemysłowych (profesjonalnych).

TYPOWE ZASTOSOWANIA:
MULTIBOND-28 stosowany jest przede wszystkim do kle-
jenia  okładzin  hamulcowych  i  sprzęgłowych  z  tłoczyw 
bezazbestowych,  azbestowych  i  termoutwardzalnych  z 
częściami metalowymi układów hamulcowych i sprzęgło-
wych. Poza tym służy do klejenia stali, aluminium, szkła, 
bakelitu, drewna, laminatów termoutwardzalnych w róż-
nych  kombinacjach  pracujących  w  temperaturach  do 
+1500C. Szczególnie jest przeznaczony do klejenia okła-
dzin  ciernych  bezazbestowych  z  trzonem  metalowym 
hamulca lub sprzęgła.
Stosowany  może być również jako lakier służący zabez-
pieczaniu  detali  z  tworzyw sztucznych  i  metali  w  celu 
podniesienia ich właściwości elektroizolacyjnych i odpor-
ności na wilgoć. Po zmieszaniu z alkoholowym roztworem 
barwnika lub pyłu aluminiowego może tworzyć powłoki 
wykończeniowe na w/w materiałach. 

NAKŁADANIE KLEJU:
Uwaga wstępna: 
Przed  rozpoczęciem  nanoszenia  kleju  należy  zapoznać 
się ze środkami ostrożności i radami dotyczącymi bezpie-
czeństwa zawartymi w karcie bezpieczeństwa. 

Przygotowanie powierzchni i klejenie: 
Powierzchnie klejone muszą być suche, wolne od kurzu, 
tłuszczu  i  oleju.  Powierzchnie  klejone  należy  oczyścić 
mechanicznie, odtłuścić, najlepiej produktem MULTIBOND 
-61 a następnie powlec cienką warstwą kleju i wysuszyć 
w  temperaturze  otoczenia.  Ponownie  powlec  klejem  i 
wysuszyć w temperaturze +55-600C przez ok. 15min. Po 
wyjęciu  z  suszarki  pozostawić  w przewiewnym miejscu 
przez 1h. Czynność powlekania powtarzać 2-4 razy. Tak 
przygotowane elementy złożyć i unieruchomić np. ściska-
mi. W temperaturze +145-1500C utwardzać przez 1h.

Czas  utwardzania  można  skrócić  poprzez  podniesienie 
temperatury do +1700C.

Uwagi dodatkowe: 
MULTIBOND-28  nanoszony  jest  zasadniczo  dyszami 
szczelinowymi lub innymi dyszami. Możliwe jest również 
nakładanie walcem lub pędzlem. Jeżeli utwardzanie wy-
konywane  jest  w  prasie,  to  ciśnienie  robocze  powinno 
wynosić 0,5-2Mpa (5-20kG/cm2) i w zależności od tempe-
ratury  trwać:  20-30min  (1500C),  10-20min  (1600C)  lub 
4,5min (1800C). Po sprasowaniu gotowe już elementy na-
leży powoli ostudzić do temperatury pokojowej.

Czyszczenie:
Resztki produktu/plamy w postaci nieutwardzonej – rów-
nież na narzędziach pracy - mogą zostać usunięte roz-
puszczalnikami organicznymi.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:
Baza  chemiczna:  roztwór  żywicy  fenolowo-formaldehy-
dowej  z  dodatkiem  poliwinylobutyralu  w  mieszaninie 
octanu etylu, spirytusu i dwuchloroetanu.
Kolor:      żółty do ciemnobrązowego 
Zapach:      charakterystyczny ostry
Konsystencja:      płynny, średnio lepki
Gęstość:      ok. 1,0 g/cm3

Zawartość ciał stałych: ok. 30%
Zużycie: ok. 200-300 g/m2, zależnie od jakości po-

wierzchni klejonej i sposobu nanoszenia: 
Rozcieńczalnik/Środek czyszczący:      MEK, aceton
Temperatura nakładania:  jak w opisie
Temperatura pracy: -60 do +1800C
krótkoterminowo:  do +2400C

OPAKOWANIA:
Pojemniki:  400g, 800g, 4kg
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT:       
Klej  MULTIBOND-28  należy  przechowywać  i  transporto-
wać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,  zgodnie z 
przepisami o przechowywaniu materiałów łatwopalnych. 
W czasie transportu chronić przed działaniem czynników 
atmosferycznych.  Niedopuszczalne  jest,  aby  do  kleju 
dostała się woda, nawet w małych ilościach. 
Zalecana temperatura składowania: 
+5-25 0C. Czas składowania: 6 m-cy.
UWAGA: Produkt łatwopalny.


