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Hermetyczne klejenie COSMO®
Kleje z jednego źródła dla dostawców systemów
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Firma Weiss oferuje Państwu wysokowytrzymałe systemy klejenia, które są dostosowane do specjalnych wymagań 
dotyczących klejenia hermetycznego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w praktyce budowlanej oraz intensywnej 
wymianie informacji z użytkownikami z branży i handlu oraz dostawcami systemów, a także uczestnictwu w kręgach 
badawczych, stale zwiększamy nasze możliwości w zakresie technologii klejenia.

Klejenie 
hermetyczne - 

wewnątrz

Kleje niskoemisyjne firmy Weiss /
Licencjonowane produkty GEV-EMICODE®

EMICODE® jest uznanym standardem dla zdrowych produktów budowlanych i znakiem jakości, który świadczy 
między innymi o niskiej emisji lotnych związków organicznych przez kleje. Wyroby nagrodzone EMICODE® to 
nowoczesne, bezrozpuszczalnikowe i niskoemisyjne wyroby budowlane. 

www.emicode.de

Znak „Bioprodukt sprawdzony zgodnie z DIN” /
Neutralny i przejrzysty znak jakości w odniesieniu do proporcji węgla pierwiastkowego pochodzenia biologicznego 
i jakości produktu ułatwia poszukiwanie produktów oszczędzających zasoby. Stosowanie oznaczenia „Bioprodukt 
sprawdzony zgodnie z DIN” potwierdza, że stosujemy biosurowce i poddajemy się regularnej kontroli. 

8C092

www.dincertco.de

Certyfikaty

Wspólnie po sukces
Solidny partner

Jakość, serwis i wysoka niezawodność dostaw to podstawa sukcesu naszego koncernu. W ostatnich latach stale udoskonalamy 
i rozwijamy portfolio usług, również poprzez pozyskiwanie nowych firm. Do sukcesu naszego koncernu przyczynia się obecnie 
około 325 pracowników w czterech lokalizacjach. 

O firmie Historia firmy

Od momentu założenia w 1815 roku Weiss przekształcił się z 
małego producenta kleju w działającą na całym świecie firmę 
przemysłową zajmującą się nowoczesnymi systemami klejenia 
i elementami warstwowymi. Z naszą pasją dążenia do jakości 
i spełnienia wysokich wymagań naszych klientów jesteśmy 
uznanym i niezawodnym partnerem na rynku.

Łącząc pod jednym dachem nasze kluczowe kompetencje 
w zakresie opracowania i wykorzystania klejów i elementów 
warstwowych, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom 
wysokiej jakości rozwiązania techniczne i ekonomiczne, pocho-
dzące z jednego źródła. 

W Europie jesteśmy jednym z wiodących producentów w obu 
segmentach, a także sprzedajemy nasze produkty poza Europą, 
na przykład w Chinach, Rosji i USA. 

Asortyment wysokowydajnych produktów
Dział 
Kleje

Dział 
Elementy warstwowe

PUDOL
Środki do czyszczenia i pielęgnacji

Trwałe łączenie

Tradycyjne techniki łączenia, takie jak 
nitowanie, lutowanie, zgrzewanie lub 
przykręcanie są coraz częściej zastępowa-
ne przez nowoczesne kleje systemowe, co 
ma wiele zalet.

Nasz asortyment obejmuje ponad 400 
wariantów klejów powierzchniowych i 
konstrukcyjnych, błyskawicznych i spe-
cjalnych, do najróżniejszych zastosowań.

Nieograniczone możliwości aran-
żacyjne
W naszym asortymencie znajduje się po-
nad 5000 wariantów elementów warstwo-
wych. Ze względu na dużą ilość dostęp-
nych warstw wierzchnich i materiałów 
rdzeniowych oraz możliwość łączenia 
i obróbki na wiele różnych sposobów, 
istnieje niezliczona ilość kreatywnych 
możliwości projektowania dla gotowego 
elementu.

Czystość pobudza zmysły

PUDOL jest synonimem doskonałej 
jakości produktów specjalnych przezna-
czonych do czyszczenia w ramach działal-
ności komercyjnej. Oprócz kompletnego 
portfolio produktów przeznaczonych 
do różnych zastosowań związanych z 
czyszczeniem i pielęgnacją oferujemy 
również szeroki zakres usług, obejmujący 
atrakcyjne rozwiązania i zapewniający 
liczne korzyści.

Firma siostrzana Grupy 
Weiss

!    Weiss jest jedyną firmą na świecie, która produkuje kleje i dachowe elementy warstwowe.

Seit
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Twój wkład w technologię ochrony przegród zewnętrznych budynku
Dlaczego należy kleić hermetycznie i wiatroszczelnie?

4

Temat  „szczelności przegród zewnętrznych budynku”  w ostatnich latach bardzo zyskał na znaczeniu. Przyczyną tego 
stanu rzeczy nie są jednak wyłącznie stale rosnące koszty energii i obciążenie środowiska. Zachowanie substancji budowlanej 
odgrywa przy tym nie mniejszą rolę, ponieważ umożliwia zapobieganie drogim naprawom szkód budowlanych. 

Szczelna przegroda zewnętrzna budynku...

...oszczędza energię, co zmniejsza 
emisję CO2.

...zapewnia długotrwałą ochronę przed 
uszkodzeniami konstrukcji!

...przyczynia się do realizacji celów w 
zakresie zmian klimatu i celów klima-
tycznych na rok 2050.

...redukuje koszty poprzez oszczędność 
energii.

...poprawia samopoczucie.

...utrzymuje wartość budynku. ...spełnia przyszłe wymogi prawne 
dotyczące norm budowlanych.

...chroni przed pleśnią.

...zapewnia zdrowy klimat wewnątrz 
pomieszczeń mieszkalnych.

Bezpieczeństwo z „Hermetycznym klejeniem” COSMO®
10 powodów, dla których można zaufać „Klejeniu hermetycznemu” COSMO®

5

5. bezrozpuszczalnikowe,  
bez symboli zagrożenia

8. wysoka  
wytrzymałość na  
różnych foliach / 

 taśmach

1. trwałe i odporne na 
starzenie połączenia 

klejowe

7. odporne na mróz  
masy klejąco- 

uszczelniające; 
Bezproblemowa  

obróbka w  
temperaturze  

od -5°C.

10. Obróbka bez łaty 
 dociskowej

9. bardzo wysoka 
 przyczepność początkowa

3. spełnia przyszłe  
wymagania normy  

DIN 4108-11.

2. Połączenia klejowe  
bez wrażliwości na  

zimny przepływ

6. łatwość obróbki,  
prosta obsługa

10 powodów, dla których  
warto wybrać COSMO® „Klejenie 

hermetyczne”

4. szczególnie  
niska emisja 

(EMICODE EC1 Plus) 



Nasze zastosowania pokrótce
Klejenie wiatroszczelne – na zewnątrz

6

Dlaczego budynki powinny być wiatroodporne od zewnątrz?

Wiatroszczelna i deszczoodporna powłoka budynku chroni izolację 
przed deszczem, śniegiem i wiatrem z zewnątrz. Materiały stosowane 
do elementów poddachowych, podstropowych, i fasadowych, jak 
również kleje stosowane do uszczelniania kontrłat muszą być trwale 
połączone w sposób odporny na wiatr i deszcz. Z drugiej strony, 
Weiss Chemie przekonuje swoją kompaktową ofertą produktów do 
najróżniejszych zastosowań na zewnątrz „na całym dachu”.

4
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Połączenie zakładkowe 
np. z użyciem  
COSMO® PU-100.120

!    Więcej informacji na 
stronie 8.

1

Uszczelnienie połącze-
nia stykowego i spoino-
wego płyt izolacyjnych 
z płyt paździerzowych, 
np. za pomocą  
COSMO® HD-100.495

!    Więcej informacji na 
stronie 10.

9

Do zapewnienia przy-
czepności / poprawy 
przyczepności różnych 
podłoży materiałowych, 
np. COSMO® SP-830.180

!    Więcej informacji na 
stronie 10.

8

Klejenie taśm uszczelnia-
jących po zewnętrznej 
stronie ościeżnic okien-
nych i drzwiowych np.  
za pomocą   
COSMO® HD-100.510  
do montażu w RAL

!    Więcej informacji na 
stronie 9.

5Wstępna obróbka pod-
łoża pod samoprzylepne 
taśmy uszczelniające do 
ościeży okien i drzwi np.  
COSMO® SP-830.180 
do montażu w systemie 
RAL.

!    Więcej informacji na 
stronie 9.

4
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Przegrody zewnętrzne  
budynku – na zewnątrz

COSMO® PU (kleje na bazie poliure-

tanu)

COSMO® SL (kleje dyfuzyjne)

COSMO® DS (Kleje dyspersyjne)

COSMO® HD (kleje hybrydowe) 

COSMO® SP (produkty serwisowe)

Serie produktów

PU

SL

DS

HD

SP

Płynna masa uszczel-
niająca do uszczelniania 
membran poddachowych, 
podstropowych, podpod-
biciowych i fasadowych 
w obszarze klipsów gwoź-
dziowych / uszczelnień 
kontrłat np. z użyciem  
COSMO® PU-160.230

2

!    Więcej informacji na 
stronie 8.

2

10

8
9

Łączenie i łączenie na 
zakładkę pokrytych 
TPU podkładów 
dachowych i membran 
fasadowych np. z 
użyciem  
COSMO® SL-680.120

!    Więcej informacji na 
stronie 11.

10Klejenie i uszczelnianie 
membran podbi-
ciowych w obszarze 
połączeń lukarn np. z 
użyciem  
COSMO® HD-110.110

!    Więcej informacji na 
stronie 9.

6

Klejenie i uszczelnianie 
membran podbicio-
wych w obszarze połą-
czeń okien dachowych 
np. za pomocą  
COSMO® DS-450.110

!    Więcej informacji na 
stronie 10.

7Klejenie / uszczelnianie 
membran podbiciowych 
w obszarze przyłącza 
kominowego np. z 
użyciem 
COSMO® PU-100.120

!    Więcej informacji na 
stronie 8.

3

3

5

1

6



Nasze zastosowania w szczegółach
Przegrody zewnętrzne budynku – na zewnątrz

8 9!   Nasze zastosowania pokrótce przedstawiono na stronach 6-7.

Masa klejąco-uszczelniająca-podkładowa do oklejania i 
uszczelniania...

• połączeń zakładkowych folii dachowych, stropowych i membran 
fasadowych

COSMO® PU-100.120

Cechy specjalne:

• optymalne właściwości penetracyjne w warstwie włókniny
• przerwanie efektu zbijania się włókniny
• odporność na wysokie temperatury do +120°C

PUSERIA PRODUKTÓW

1

Masa klejąco-uszczelniająca-podkładowa do oklejania i 
uszczelniania...

• połączenia z kominami, ścianami, szczytami, świetlikami 
 świetlnymi lukarnami itp.

• gwoździe i trzpienie klamr w obszarze kontrłat

COSMO® PU-100.120

Cechy specjalne:

• optymalne właściwości penetracyjne w warstwie włókniny
• przerwanie efektu zbijania się włókniny
• odporność na wysokie temperatury do +120°C

PUSERIA PRODUKTÓW

3

Płynna masa uszczelniająca do uszczelniania... 

• membran poddachowych, podstropowych, podpodbiciowych 
i membran fasadowych w obszarze klipsów gwoździowych / 
uszczelnienia kontrłat

COSMO® PU-160.230

Cechy specjalne:

• szczególnie łatwa obsługa butelki dozującej
• przerwanie efektu zbijania się włókniny
• optymalne właściwości penetracyjne w warstwie włókniny

PUSERIA PRODUKTÓW

!   Dysza powierzchniowa do klejów i uszczelniaczy
Nowe dysze powierzchniowe zapewniają równo-
mierne nakładanie kleju na szerokość 20-75 mm. 
Optymalne dopasowanie do 48 mm oraz listwy 
60 mm.

2

SPSERIA PRODUKTÓW

Podkład / grunt

• do wstępnej obróbki podłoża pod samoprzylepne taśmy uszczel-
niające do ościeżnic okien i drzwi – do montażu w systemie RAL

COSMO® SP-830.180

Cechy specjalne:

• optymalne przygotowanie powierzchni materiału
• duża siła wiązania z taśmą spoinową dzięki właściwościom samo-

przylepnym
• krótki czas odparowywania
• odporny na działanie mrozu

4

HDSERIA PRODUKTÓW

Klejąco-uszczelniająca masa montażowa... 

• do przyklejania uszczelnień do ościeżnic okiennych i drzwiowych 
na zewnątrz – do montażu w systemie RAL

COSMO® HD-100.510

Cechy specjalne:

• kompensuje rozszerzanie różnych materiałów
• Wysoka odporność na zmiany warunków atmosferycznych
• odporny na działanie mrozu

5

HDSERIA PRODUKTÓW

Masa klejąco-uszczelniająca-podkładowa do  
oklejania i uszczelniania...

• połączeń z lukarnami, kominami, ścianami, ścianami szczytowymi 
i oknami dachowymi itp.

• połączeń zakładkowych folii dachowych, stropowych i membran 
fasadowych

COSMO® HD-110.110

Cechy specjalne:

• Klej utwardzany chemicznie do stosowania wewnątrz i na 
 zewnątrz pomieszczeń

• elastyczna, samoklejąca fuga klejowa
• krótki czas osiągania wytrzymałości termicznej

6



Nasze zastosowania w szczegółach
Przegrody zewnętrzne budynku – na zewnątrz

10 11!   Nasze zastosowania pokrótce przedstawiono na stronach 6-7.

DSSERIA PRODUKTÓW

PowerFilm: Masa klejowa na rolce do klejenia i 
 uszczelniania...

• połączenia z świetlikami dachowymi, lukarnami, kominami,  
 
ścianami, szczytami itp.

• połączeń zakładkowych folii dachowych, stropowych i membran 
fasadowych

COSMO® DS-450.110

Cechy specjalne:

• łatwy, szybki i czysty w użyciu
• brak czasu wysychania
• duża przyczepność początkowa

7 Masa klejąco-uszczelniająca do folii TPU do oklejania i 
uszczelniania...

• połączeń zakładkowych folii dachowych, stropowych i membran 
fasadowych

• połączenia z świetlikami dachowymi, lukarnami, kominami,  
 
ścianami, szczytami itp.

• do uszczelniania ciętych krawędzi

COSMO® SL-680.120

Cechy specjalne:

• bardzo szybka i wysoka wytrzymałość na zgrzewanie przy 
 szerokim spektrum przyczepności

• Łączenie zakładkowe/naprawianie i uszczelnianie krawędzi cięcia
• mostkowanie szczelin

SLSERIA PRODUKTÓW

10

Klej uszczelniający do uszczelniania... 

• połączeń klejowych stykowych i spoinowych płyt izolacyjnych z 
włókien szklanych

• klejenie montażowe i naprawcze

COSMO® HD-100.495

Cechy specjalne:

• szpachlowanie spoin, brak efektu pienienia się
• dobra odporność na zmienne warunki atmosferyczne
• trwale elastyczny, a jednocześnie o wysokiej wytrzymałości

HDSERIA PRODUKTÓW

9

Podkład / grunt 

• do zapewniania przyczepności / poprawy przyczepności taśm 
klejących akrylowych, butylowych i bitumicznych do różnych 
podłoży z materiałów absorbujących

COSMO® SP-830.180

Cechy specjalne:

• bezrozpuszczalnikowy, samoprzylepny, silne działanie wgłąb
• krótki czas odparowywania
• dobra odporność na oddziaływanie wody
• odporny na działanie mrozu

SPSERIA PRODUKTÓW

8
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Dlaczego budynki powinny być hermetyczne od wewnątrz?

Warstwa hermetyczna chroni izolację przed wilgocią i kondensacją 
wody wewnątrz budynku. Ponadto przyczynia się do optymalnego 
wypełnienia i utrzymania funkcji termoizolacyjnej. Stosowane ma-
teriały, takie jak bariery paroizolacyjne, paroizolacje, folie uszczel-
niające i taśmy do połączeń okiennych, są skuteczne tylko wtedy, 
gdy są trwale i bezpiecznie połączone z odpowiednim podłożem. 
Zastosowane w tym procesie kleje firmy Weiss tworzą mocne i trwale 
szczelne połączenia, zapewniając w ten sposób niezbędne bezpie-
czeństwo.

Klejenie połączeń np. za pomocą  
COSMO® DS-420.240 barier paroizolacyjnych / 
 paroizolacji na np. szorstkich podłożach mineralnych

Klejenie połączeń np. za pomocą  
COSMO® DS-470.900 barier paroizolacyjnych / 
 paroizolacji, alternatywa oparta na biosurowcach!

!    Więcej informacji na stronie 14. !    Więcej informacji na stronie 14.

11

Połączenie taśm spoinowych z ościeżnicami okien 
i drzwi od wewnątrz np. za pomocą COSMO® DS-
420.110 do montażu w systemie RAL  

!    Więcej informacji na stronie 15.

15

12 Wstępna obróbka podłoża pod samoprzylepne 
taśmy spoinowe na ościeżach okien i drzwi np. przy 
pomocy COSMO® SP-830.180 do montażu RAL 
oraz do zwiększania przyczepności taśm klejących 
akrylowych, butylowych i bitumicznych na różnych 
podłożach z materiałów chłonnych. 

!    Więcej informacji na stronie 15.

14

13

Przegrody zewnętrzne  
budynku / wewnątrz

COSMO® DS (Kleje dyspersyjne)

COSMO® HD (kleje hybrydowe)

COSMO® SP (produkty serwisowe)

Serie produktów

DS

HD

SP

Klejenie połączeń np. za pomocą  
COSMO® DS-450.110 barier paroizolacyjnych / 
paroizolacji alternatywa dla wałka!

!    Więcej informacji na stronie 14.

13

COSMO BIOBASED

Nasze kleje na bazie biosurowcówaktywnie przyczyniają się do 
ochrony środowiska: Jako innowacyjne produkty zostały one opraco-
wane ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ograniczonych 
zasobów, nie tracąc z oczu najwyższej jakości, którą uznajemy za 
oczywistość.

W międzyczasie istnieje wiele możliwości przetwarzania różnych 
materiałów pochodzenia biologicznego, takich jak skrobia, oleje 
roślinne, żywice, ligniny, białka i wiele innych. Surowce odnawialne 
mogą być również z powodzeniem stosowane w klejach. Zastępu-
jąc surowce kopalne, udało nam się opracować kleje zawierające 
produkty pochodzenia biologicznego.

Nasze zastosowania pokrótce
Klejenie hermetyczne – wewnątrz



Nasze zastosowania w szczegółach
Przegrody zewnętrzne budynku – wewnątrz

14

DS

DS

DS

SERIA PRODUKTÓW

SERIA PRODUKTÓW

SERIA PRODUKTÓW

15!   Nasze zastosowania pokrótce przedstawiono na stronach 12-13.

Masa klejąco-uszczelniająca do oklejania i 
 uszczelniania...

• szczelne połączenia barier paroizolacyjnych, paroizolacji i folii 
uszczelniających na różnych podłożach budowlanych

COSMO® DS-420.240

Cechy specjalne:

• samoprzylepne po utwardzeniu, elastyczne połączenie klejowe
• wysoka wytrzymałość połączenia na różnych rodzajach folii
• bardzo wysoka przyczepność początkowa

Powerfilm: Masa klejowa na rolce do klejenia i 
 uszczelniania...

• szczelne połączenia barier paroizolacyjnych, paroizolacji i folii 
uszczelniających na różnych podłożach budowlanych

COSMO® DS-450.110

Cechy specjalne:

• łatwy, szybki i czysty w użyciu
• brak czasu wysychania
• nie są potrzebne żadne narzędzia tnące

Masa klejąco-uszczelniająca BIOBASED do oklejania i 
uszczelniania...

• szczelne połączenia barier paroizolacyjnych, paroizolacji i folii 
uszczelniających na różnych podłożach budowlanych

COSMO® DS-470.900

Cechy specjalne:

• zawiera ok. 47% węgla pierwiastkowego jako biosurowca
• samoprzylepne po utwardzeniu, elastyczne połączenie klejowe
• wysoka wytrzymałość połączenia na różnych rodzajach folii
• bardzo wysoka przyczepność początkowa

11

13

12

Alternatywa 
na bazie 

 biosurowców!

Powerfilm:
Klej na rolce!

8C092

DSSERIA PRODUKTÓW

Masa montażowa klejąco-uszczelniająca 

• do przyklejania uszczelnień do ościeżnic okiennych i drzwiowych 
wewnątrz – do montażu w systemie RAL:

COSMO® DS-420.110

Cechy specjalne:

• wysoka przyczepność początkowa i krótki czas osiągania wytrzy-
małości użytkowej

• po utwardzeniu nie jest samoprzylepny
• wypełniający fugi

15

SPSERIA PRODUKTÓW

Podkład / grunt 

• do wstępnej obróbki podłoża pod samoprzylepne taśmy uszczel-
niające do ościeżnic okien i drzwi - do montażu w systemie RAL

• Uzyskanie i poprawa przyczepności akrylowych, butylowych i 
bitumicznych taśm klejących na różnych podłożach chłonnych

COSMO® SP-830.180

Cechy specjalne:

• optymalne przygotowanie powierzchni materiału
• duża siła wiązania z taśmą spoinową dzięki właściwościom 

 samoprzylepnym
• krótki czas odparowywania

14
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Tabela zastosowań
Nasze kleje COSMO® w zestawieniu porównawczym
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nieodpowiedni

nieodpowiedni
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Oznaczenie produktu COSMO® HD-100.495 COSMO® PU-100.120 COSMO® PU-160.230 COSMO® SL-680.120

Produkt Masa montażowa klejąco-
-uszczelniająca

Membrana podbiciowa 
Masa klejąco-uszczelnia-
jąca

Masa uszczelniająca otwo-
ry gwoździowe

Klej TPU

Baza 1-składnikowy klej STP 1-składnikowy klej PUR 1-składnikowy klej PUR 1-składnikowy klej TPU

Zastosowanie

Membrany podbiciowe
„na zewnątrz pomieszczeń”

Folie fasadowe
„na zewnątrz pomieszczeń”

Uszczelnianie otworów 
gwoździowych
„na zewnątrz pomieszczeń”

Uszczelnienie krawędzi 
ciętej „na zewnątrz”

Uszczelnianie spojeń czo-
łowych i łączeń stykowych 
Płyty pilśniowe „wewnątrz 
i na zewnątrz”
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* Do pokryć dachowych i membran fasadowych powlekanych TPU.
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Oznaczenie 
produktu

COSMO® 
 DS-420.110

COSMO® 
 DS-420.240

COSMO® 
 DS-470.900 
BIOBASED

COSMO® 
 DS-450.110
Powerfilm

COSMO® 
 HD-110.110

COSMO® 
 HD-100.510

Produkt Masa klejąco-
-uszczelniająca 
do paroizolacji

Masa klejąco-
-uszczelniająca 
do paroizolacji

Masa klejąco-
-uszczelniająca 
do paroizolacji

Masa klejąco-
-uszczelniająca

Bariera paroizola-
cyjna/membrana 
podbiciowa Masa 
klejąco-uszczel-
niająca

Masa montażowa 
klejąco-uszczel-
niająca

Baza Dyspersja Dyspersja Dyspersja TPE 1-składnikowy 
klej MS

1-składnikowy 
klej STP

Zastosowanie

Bariery paroizola-
cyjne / paroizo-
lacja „wewnątrz 
pomieszczeń”

taśmy uszczelnia-
jące do montażu 
okien i drzwi „we-
wnątrz pomiesz-
czeń”

taśmy uszczelniające 
do montażu okien 
i drzwi „zewnątrz 
pomieszczeń”

Membrany podbi-
ciowe „na zewnątrz 
pomieszczeń”

Folie fasadowe
„na zewnątrz 
pomieszczeń”

Bariery paroizolacyjne / paroizolacja „wewnątrz 
 pomieszczeń”

Uszczelnianie otworów 
gwoździowych
„na zewnątrz pomieszczeń”

taśmy uszczelniające do 
montażu okien i drzwi 
„wewnątrz pomieszczeń”

taśmy uszczelniające do 
montażu okien i drzwi 
„zewnątrz pomieszczeń”

Uszczelnianie spojeń czoło-
wych i łączeń stykowych 
Płyty pilśniowe „wewnątrz i 
na zewnątrz”

Membrany podbiciowe
„na zewnątrz pomiesz-
czeń” (Przykład: okno 
dachowe)

Folie fasadowe
„na zewnątrz pomiesz-
czeń”

Zastosowania Zastosowania



Serwis i doradztwo
Weiss jako kompetentny i silny partner

Marka własna
3 kroki do własnej marki
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Umacniamy się dla Ciebie!

Weiss jest synonimem doskonałych osiągnięć w dzie-
dzinie technologii klejenia i elementów z laminatu. 

Już od kilku dziesięcioleci firma ta ustanawia na rynku 
nowe standardy jakości i doskonałego serwisu. Nasza 
bogata oferta klejów i płyt warstwowych znajduje sze-
rokie zastosowanie w bardzo wielu branżach.

Doradztwo i serwis zaliczają się do kluczowych 
kompetencji naszego przedsiębiorstwa. W przypadku 
jakichkolwiek pytań w kwestiach technicznych i odno-
śnie zastosowania naszych produktów nasi doradcy z 
centrum serwisowego pozostają do dyspozycji i służą 
fachową poradą. Każde pytanie klienta traktujemy 
poważnie i wskazujemy drogę do osiągnięcia optymal-
nych rezultatów.

    3 proste kroki do własnej marki!

Z przyjemnością wyprodukujemy i skonfekcjonujemy dużą część naszych produktów w Waszym 
własnym, indywidualnym projekcie (marka własna).

Jesteśmy w tym zakresie bardzo elastyczni i dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w zakre-
sie indywidualnego podejścia do Państwa potrzeb. Wysoka jakość i niezawodność naszych wyro-
bów to zdecydowany profit dla Państwa marki własnej.

Zamów swój klej marki własnej. w zaledwie 3 prostych krokach.

Nasza infolinia jest do 
 Państwa dyspozycji:

+49 (0) 2773 / 815-255
+49 (0) 2773 / 815-274

Serwis i doradztwo

Wsparcie w określaniu zapo-
trzebowania do konkretnych 
zastosowań

Zalecenia odnośnie do odpo-
wiednich urządzeń dozujących 
oraz techniki nanoszenia i 
ściskania

Doradztwo przy wyborze kleju

Optymalizacja stanowisk pracy 
podczas obróbki klejów

Wskazówki dotyczące optyma-
lizacji geometrii powierzchni 
klejonej

Doradztwo we wszystkich kwe-
stiach związanych z substancjami 
niebezpiecznymi i produktami 
niebezpiecznymi.

Tworzenie i modyfikacja klejów 
w naszym dziale badawczo-
-rozwojowym.

Propozycje racjonalizacji 
 przebiegu prac

Krok 1:
Wybierz żądany typ pojemnika i 
kleju z naszego asortymentu stan-
dardowego.

Krok 2:
Wybierz odpowiednie standardowe 
opakowanie i ilość na palecie lub w 
pudełku.

Krok 3:
Wyślij nam swoją prefabrykowaną 
etykietę na pojemnik i/lub karton.

Marka własna

+    Duży wybór 
naczyń (rów-
nież naczynia 
specjalne na 
zamówienie)

+   Tworzenie 
MSDS & TDS 
(również z 
logo klienta)

+   Możliwość wspólnego 
korzystania z naszego 
numeru alarmowego 
24 godziny na dobę, 7 
dni w tygodniu. (bez 
konieczności rejestracji)

+   Wielość 
 języków

+   Sporządzanie 
planów

produkty o 
ugruntowanej 

pozycji na rynku z 
doświadczeniem 

rynkowym

Marka własna
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Weiss oferuje również kompleksowy, bezproblemowy pakiet, który pozwala na 
wdrożenie marki własnej zgodnie z życzeniami i w optymalny sposób:



Nasz asortyment w formie zestawienia
Poznaj jakość na nowo dzięki potężnym produktom firmy Weiss:

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

Zastosowania 

+   Okna i fasady
+   Stolarka drzwiowa
+   Przemysł
+   Branża motoryzacyjna
+   Budowa naczep
+   Ściany działowe
+   Bramy
+   Budowa kontenerów
+   Oszczędność energii
+   Ochrona przeciwpożarowa
+   Ochrona przeciwwłamaniowa
+   Izolacje akustyczne

COSMO® CA (Kleje cyjanoakrylowe)
COSMO® PU (Kleje poliuretanowe)
COSMO® CL (Środki czyszczące)
COSMO® SL (Kleje dyfuzyjne) 
COSMO® HD (Kleje hybrydowe)
COSMO® EP (Kleje na bazie żywic  
epoksydowych)
COSMO® DS (Kleje dyspersyjne)
COSMO® SP (Produkty serwisowe)

Zastosowania 

+   Drzwi i okna
+   Transport i przemysł morski
+   Przemysł
+   Montaż
+   Sucha zabudowa
+   Hermetyczne klejenie
+   Przemysł drzewny i meblarski
+   Budowa kontenerów
+   Płyty warstwowe
+   Ochrona przeciwpożarowa
+   Branża reklamowa

PUDOL SOFT
Łagodne środki czyszczące do wrażliwych 
materiałów
PUDOL CARE
Środki do pielęgnacji, zapewniające higienę 
i wysoki połysk
PUDOL POWER
Mocne środki czyszczące do usuwania 
najmocniejszych zabrudzeń
PUDOL FRESH
Środki czyszczące, zapewniające nieskazi-
telną czystość i świeży zapach

Zastosowania 

+   Podłogi
+   Pomieszczenia sanitarne
+   Pielęgnacja odzieży
+   Przemysł spożywczy
+   Dom i gastronomia
+   Okna i szkło
+   Zmywarki do naczyń
+   Dywany i tapicerka
+   Fabryka i warsztat
+   Motoryzacja
+   Oczyszczanie skóry
+   Ochrona skóry

Mają Państwo pytania?

Nasze centrum serwisowe 
Dział klejów:

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

Mają Państwo pytania?

Nasze centrum serwisowe 
Dział dachowych płyt warstwowych:

+49 (0) 2773 / 815 - 321

Nasze centrum serwisowe
Dział elewacji:

+49 (0) 5245 / 9241 - 21 

Kleje COSMO®
Trwałe łączenie

Płyty warstwowe COSMO®
Nieograniczone możliwości projektowania

PUDOL Środki czyszczące- 
i pielęgnacyjne

Czystość pobudza zmysły

Mają Państwo pytania?

Nasze Centrum Obsługi Klienta PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 – 0

Zakład I
Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG 
Hansastr. 2  
D-35708 Haiger

Zakład II
Weiss Chemie + Technik GmbH 
& Co. KG
Siemensstr. 8  
D-33442 Herzebrock-Clarholz 

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

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0 
Faks: +49 (0) 02773-815-300 
Email: se@weiss-chemie.de 

Pudol Chemie GmbH & Co. KG 
Bahnhofstr. 2 
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 – 0
Faks: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
e-mail: info@pudol.de
www.pudol.de

made by Weiss Czystość pobudza zmysły

PUDOL

Firma siostrzana 
Grupy Weiss


