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Kleje COSMO
Transport i przemysł morski
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Koncern Weiss Kleje do branży transportowej i przemysłu morskiego

Tradycyjne techniki łączenia, takie jak nitowanie, lutowanie, spawanie czy przykręcanie są coraz częściej zastę-
powane nowoczesnymi systemami klejenia, oferującymi wiele zalet.   
 
Przykładowo: kleje nie zmieniają specyficznych właściwości części łączonych – co ma miejsce w przypadku 
spawania. Ponadto nie wymagają one wykonywania otworów, które są niezbędne w przypadku przykręcania 
lub nitowania i osłabiają strukturę materiałów.  

Połączenia klejem zapewniają również równomierne rozłożenie siły na całej powierzchni łączenia, dzięki czemu 
cała konstrukcja jest dużo bardziej wytrzymała. Firma Weiss oferuje systemy klejenia o dużej wytrzymałości na 
obciążenia, przeznaczone do najróżniejszych zastosowań mobilnych, mogące sprostać szczególnym warun-
kom tego segmentu rynku. Nasze kleje zapewniają wymaganą, wysoką jakość produktów i pozwalają uzyskać 
wytrzymałość, która zapewnia niezawodne i długotrwałe połączenie części, także w przypadku ekstremalnych 
obciążeń.  

Certyfikowane systemy klejenia w transporcie wodnym
Dopuszczenie Urzędu ds. bezpieczeństwa statków, Hamburg. / zapalność 

Przepisy w żegludze wodnej dot. dopuszczalności produktów zostały zaostrzone na tyle, że dla 
„wszystkich statków, jachtów i łodzi używanych do celów komercyjnych” możliwe jest stosowa-
nie wyłącznie takich produktów, które zostały odpowiednio przebadane i dopuszczone. System 
zarządzania jakością firmy Weiss odpowiada modułowi D (Zapewnienie jakości produkcji) Dyrekty-
wy 2014/90/EU w sprawie wyposażenia statków, a dopuszczone systemy klejenia podlegają temu 
systemowi zapewnienia jakości. 

Nasze kleje oznaczone symbolem koła sterowego spełniają specjalne wymagania budowy 
statków.. 

Badania
Nasze wyposażenie badawcze umożliwia nam nie tyl-
ko przeprowadzenie testów w oparciu o wymagania 
norm DIN i EN, lecz również ocenę Państwa elemen-
tów konstrukcyjnych (ich wielkości) w praktycznych 
warunkach ich użytkowania. Ponadto wysoką jakość 
produktów gwarantuje współpraca naszej firmy z 
różnymi instytutami badawczymi.

Rozwój / technika montażowa
Szczególnie ważna jest dla nas ścisła współpraca z 
klientami, której celem jest tworzenie takich innowa-
cyjnych i profesjonalnych rozwiązań, które dadzą im 
najlepsze korzyści technologiczne i ekonomiczne. Nasz 
zmotywowany zespół chemików i techników dyspo-
nujący wieloletnim doświadczeniem praktycznym w 
zakresie rozwoju, modyfikacji i praktycznego stosowa-
nia klejów jest zawsze do Państwa dyspozycji.

Kontrola jakości 
Podstawą zapewnienia jakości naszych produktów 
oraz procedur jest system zarządzania jakością udoku-
mentowany i certyfikowany wg DIN EN ISO 9001-2008. 
Dla procesu produkcyjnego oznacza to, że wszystkie 
produkty oraz każda pojedyncza partia nadzorowane 
są stale w naszym laboratorium zarówno w trakcie 
procesu produkcyjnego, jak również po zakończeniu 
produkcji i że sprawdzane są dokładnie pod kątem 
uzgodnionych kryteriów. 

Solidny partner
Weiss jest synonimem doskonałych osiągnięć w zakre-
sie produkcji klejów i płyt warstwowych. 

Już od kilku dziesięcioleci firma Weiss ustanawia na 
rynku nowe standardy jakości i doskonałego serwisu. 
Nasza bogata oferta klejów i płyt warstwowych znajdu-
je szerokie zastosowanie w bardzo wielu branżach.    

Nasze usługi
■  Doradztwo przy wyborze kleju

■  Wskazówki co do optymalizacji geometrii powierzchni klejenia i wdrożeń  
     racjonalizatorskich na poszczególnych etapach stosowania

■  Szkolenia w zakresie optymalnego stosowania klejów oraz urządzeń  
     dozujących i właściwej techniki nakładania

COSMO
DS-400.110
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Kleje konstrukcyjne Zastosowanie
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Samochody dostawcze z chłodnią

Produkcja pociągówNaczepy na samochody ciężarowe
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KaretkiWszechstronny Powolny Szybki Czysty Pełna kontrola
Produkt COSMO HD-100.400 COSMO HD-100.440 COSMO HD-100.450 COSMO HD-100.460 COSMO HD-200.101

Kluczowa właściwość Uniwersalny Długi czas otwarcia High Tack / First Tack Bakterio- i 
grzybostatyczny

Szybko utwardzalny 
2-składnikowy klej MS

Lepkość (+25°C) ~ 600 000 mPa*s ~ 500 000 mPa*s ~ 1 500 000 mPa*s ~ 500 000 mPa*s ~ 150 000 mPa*s

Czas kożuszenia 12 minut 30 minut 6 minut 12 minut 35 minut 

Utwardzanie 4 mm/24 h 4 mm/24 h 4 mm/24 h 2,3 mm/24 h 150 minut 
(60 % końcowej twardości)

Twardość Shore A 55 48 60 50 60

Wydłużenie przy zerwaniu / 
wydłużenie przy pękaniu 

350 % 450 % 250 % 320 % 260 %

Absorpcja wody (14 dni przechowywania) 3,0 % 1,5 % 3,5 % 3,5 % 2,0 %

Badanie odporności na słoną mgłę dobra √ √

Odporność na ścinanie, +20°C 3,1 N/mm² 3,2 N/mm² 3,0 N/mm²  3,3 N/mm² 4,0 N/mm²

Brak obowiązku oznaczania √ √ √ √

Brak rozpuszczalników √ √ √ √ √

EMICODE® EC1PLUS √ √ √ √

Możliwość lakierowania dobra dobra zadowalająca √ √

Symbol koła sterowego / trudno 
zapalny
ISEGA / pośredni kontakt z żywnością √

Kompatybilność z ETAG 022 √ √ √ √ √

Zastosowanie w pomieszcze-
niach i na zewnątrz 

√ √ √ √ √

Pojemność / pojemnik - zasobnik 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 400 ml
Pojemność / pojemnik - rękaw foliowy 600 ml 600 ml 600 ml 600 ml

Standardowe kolory biały/czarny/szary biały biały biały szary

Elastyczne kleje MS - kompensują naprężenia

Nasze jedno- i dwuskładnikowe systemy do klejenia konstrukcji, dzięki szerokiemu spektrum przyczepno-
ści nadają się  do klejenia najróżniejszych materiałów. Nawet w przypadku ekstremalnych obciążeń zasto-
sowanie naszych klejów gwarantuje uzyskanie niezawodnych i trwałych połączeń elementów – zarówno 
w przypadku wyrobów rzemieślniczych, jak również w produkcji przemysłowej. 

Plywood

Ceramika Stal szlachetna

EPDM Aluminium

Blacha ocynkowana

Wszechstronny Szybki Wyjątkowo wytrzymały Brak obowiązku oznaczania

Produkt COSMO PU-200.180 COSMO PU-100.200 COSMO PU-200.330 COSMO HD-100.500
Kluczowa właściwość Uniwersalny Szybki czas reakcji Ciągliwo-twarda spoina klejowa Ciągliwo-elastyczna spoina klejowa

Trwały / pasta tak tak tak warunkowo

Lepkość (+25°C) 140 000 mPa*s 90 000  mPa*s 25 000 mPa*s 70 000 mPa*s

Czas kożuszenia / Czas przydat-
ności do stosowania

90 minut  2 minuty (mokry) 50 minut 5 minuty (mokry)

Wytrzymałość termiczna 420 minut 15 minut 300 minut 30 minut

Twardość Shore D 55 ~45 60
Twardość Shore A 72

Odporność na ścinanie, +20°C 12,5 N/mm2 8,5 N/mm2 19 N/mm2 5 N/mm2

Brak rozpuszczalników √ √ √ √

EMICODE® EC1PLUS √

Możliwość lakierowania √ √ √ √

Symbol koła sterowego / 
trudno zapalny
Pojemność / pojemnik - zasobnik  310 ml 2*310 ml 310 ml

Jednostka mieszania 3,45 kg 465 g 910 g 490 g

Standardowe kolory beżowy beżowy beżowy biały

Wyjątkowo wytrzymałe kleje PU - duża wytrzymałość spoiny Wyjątkowo 
wytrzymały klej MS

Blacha ocynkowanaLaminat wysokociśnie-
niowy (HPL)

Stal szlachetna Twardy polichlorek 
winylu (PVC)

Produkcja autobusów

Przykłady materiałów

Aluminium Tworzywo sztuczne 

Do obróbki wstępnej zalecamy 
nasz aktywator 

COSMO CL-310.110

Czyści i aktywuje klejone powierzchnie. 
Lepsza przyczepność na powierzch-
niach z PVC, ABS, PC, GFK na bazie 
poliestru lub poliamidu oraz powło-
kach proszkowych. Aktywacja po-
wierzchni niechłonnych, porowatych 
oraz gładkich.
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Drzwi9

Kleje do klejenia powierzchni PU 

COSMO PU-160.160 COSMO PU-160.130 COSMO PU-160.530 COSMO PU-160.540 COSMO PU-125.110 COSMO PU-220.230 COSMO PU-220.150

Kluczowa właściwość Uniwersalny 
1-składnikowy klej PUR

Powolny Specjalista do niemal 
każdej powierzchni 

Profesjonalne rozwiązania dla 
transportu szybki czas taktowania

Najniższa kaloryczność 2-składnikowy klej PUR do 
przemysłu morskiego 

trudno zapalny

Uniwersalny 
2-składnikowy klej PUR

Lepkość (+25°C) ~ 3 500 mPa*s ~ 3 500 mPa*s ~ 6 500 mPa*s ~ 4.000  mPa*s ~ 8 500 mPa*s ~ 2.500 mPa*s (mieszanka) ~ 3 000 mPa*s

Czas kożuszenia / Czas przydat-
ności do stosowania

60 minut suchy w 120 minut 110 minut 9 minut 11 minut 260 minut 100 minut

Kaloryczność ~ 30 MJ/kg ~ 30 MJ/kg ~ 30 MJ/kg ~ 30 MJ/kg ~ 15 MJ/kg ~ 23 MJ/kg ~ 25 MJ/kg

Czas docisku 120 min 240 min 240 min 30 min 45 min 420 min 300 min

Odporność na ścinanie, +20°C  ~ 7,5 N/mm² ~ 7,5 N/mm² ~ 6,0 N/mm² ~ 8 N/mm² ~ 12 N/mm² ~ 15 N/mm² ~ 16 N/mm²

Brak rozpuszczalników √ √ √ √ √ √

Możliwość lakierowania √ √ √ √ √ √ √

Symbol koła sterowego / trud-
no zapalny
Pieniący √ √ √ √ √

Nie pieniący √ √

Gęstość 1,12 g/cm3 1,12 g/cm3 1,12 g/cm3 1,12 g/cm3 1,47 g/cm3 1,37 g/cm3 1,48 g/cm3

Sklejanie powierzchni -  
płyty warstwowe 

Zastosowania

Elementy sufitowe

Elementy podłogowe

Elementy ścienne7

8

6

Podczas produkcji elementów warstwowych stosowane są różne techniki nanoszenia kleju i wiele materiałów lub kombinacji materiałów, dlatego też wobec sys-
temów klejenia stawiane są bardzo specyficzne wymagania. Aby pomóc klientom w doborze odpowiedniego kleju dostosowanego do indywidualnego procesu 
produkcji, opracowaliśmy wiele systemów o różnych właściwościach pod względem lepkości, tiksotropii, czasu obróbki i prasowania. 
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Przykłady materiału 
Warstwy wierzchnie
■ ALU  (aluminium)
■ PVC  (polichlorek winylu)
■ HPL  (laminat wysokociśnieniowy)
■ GFK  (tworzywa sztuczne wzmacniane  
                 włóknem szklanym)

■ CFK  (tworzywa sztuczne wzmocnione  
                  włóknami węglowymi)

■ EPO  (żywica epoksydowa)
■ HD    (ozdobna folia)
■ SPE   (sklejka)
■ DSP  (cienka płyta wiórowa)

Materiały rdzenia
■ XPS  (ekstrudowana pianka polistyrenowa)

■ PUR  (utwardzona pianka poliuretanowa)
■ MIN  (izolacja z włókna mineralnego)
■ PR  (poliuretanowa płyta recyklingowa)
■ EPS  (ekspandowana pianka polistyrenowa)

■ PUR/AL (utwardzona pianka poliuretanowa/aluminium)

Naczepy na samochody ciężarowe
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Kampery
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Budownictwo kabin okrętowychKaretki

Samochody dostawcze z chłodnią
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Samochody dostawcze
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Płyty warstwowe COSMO
Oprócz klejów produkujemy własne płyty warstwowe składające się z komponentów materiałowych o wysokiej jakości, 
które łączone są naszymi sprawdzonymi klejami systemowymi. Pozwala to tworzyć nam elementy klasy premium, które 
cechują się najwyższą jakością, wytrzymałością oraz długą żywotnością.

COSMO Therm (Termoizolacja)
COSMO Silent (Izolacja akustyczna)
COSMO Protect (Ochrona przed przebiciem)
COSMO Design (Rowkowane)
COSMO Tech (Zindywidualizowane)
COSMO Frame (Elementy rozszerzania ram)



Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG 
Hansastr. 2  
D-35708 Haiger
Dział klejów

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Faks: +49 2773 / 815 - 200 
E-mail: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Podkład / grunt
COSMO SP-830.110
Do uzyskania i poprawy przyczepności 
na różnych chłonnych, mineralnych 
podłożach. (gruntowanie).

Statyczne mieszadła rurowe 
COSMO SP-800
Statyczne mieszadła rurowe do jednorodnego mie-
szania 
klejów dwuskładnikowych przy stosowaniu zasobni-
ków dwukomorowych. 

Cechy specjalne
• Jednorodne wymieszanie pozwala na  

zachowanie stałej jakości kleju
• Łatwa i bezpieczna  obsługa    

zasobników dwukomorowych   
z  mieszadłami statycznymi

Pistolety pneumatyczne
COSMO SP-750
Pistolety ciśnieniowe do
aplikacji z zasobników typu euro, 
zasobników dwukomorowych 
i rękawów foliowych.
 
Wersje

COSMO SP-750.111 do 2 x 190 ml, zasobniki tandemowe

COSMO SP-750.121 do 2 x 310 ml, zasobniki tandemowe

COSMO SP-750.130 do 310 ml, zasobniki typu euro

COSMO SP-750.140 do 600 ml, rękawy foliowe

Pistolety ręczne
COSMO SP-760
Ręczne pistolety pneumatyczne do 
dozowaniaz zasobników typu euro, 
zasobników dwukomorowych 
i rękawów foliowych.
 
Wersje

COSMO SP-760.120 do 310 ml, zasobniki typu euro

COSMO SP-760.120 do 600 ml, rękawy foliowe

COSMO SP-760.141 do 2 x 190ml, zasobniki tandemowe

COSMO SP-760.151 do 2 x 310 ml, zasobniki tandemowe

Aktywator
COSMO CL-310.110
Czyści i aktywuje klejone powierzchnie. 
Lepsza przyczepność na powierzch-
niach z PVC, ABS, PC, GFK na bazie po-
liestru lub poliamidu oraz powłokach 
proszkowych.

Dysze powierzchniowe do 
klejów i mas uszczelniających
COSMO SP-810
Do łatwej obróbki  
klejów tiksotropowych i płynnych. 
Indywidualne nacięcia pięciu otworów umożliwia 
wygodną regulację szerokości aplikacji w zakresie 
od 20 do 75 mm. Do zasobników i butelek.

Akcesoria


