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OPIS PRODUKTU

ECOLAD SB-940/ECOLAD SB-527

ECOLAD SB-940 w reakcji z ECOLAD SB-527 to dwuskładnikowy, poliuretanowy klej do lami-
nowania na bazie rozpuszczalników do opakowań giętkich. Usieciowana folia samoprzylepna 
cechuje się dobrą siłą wiązania, przezroczystością, elastycznością i działaniem przeciwstarze-
niowym. Utwardzona folia samoprzylepna jest bezwonna. System ma niską lepkość i może być 
aplikowany przy dużej zawartości części stałych.  Charakteryzuje się również dobrą przyczep-
nością początkową, dobrymi właściwościami mechanicznymi i zwilżającymi.

ECOLAD SB-940 / ECOLAD SB-527 to poliuretanowy klej MEDIUM PERFORMENCE do lamino-
wania, odpowiedni do różnych podłoży, takich jak spreparowana folia PE, folia PP, folia PET, folia 
PA, folia metalizowana, laminaty film-folia. Laminaty film-film nadają się do sterylizacji. Folię PE 
i PP należy poddać obróbce koronowej. Folia PE powinna mieć powyżej 40dyn/cm, a folia PP 
powinna mieć powyżej 38dyn/cm.

ECOLAD SB-940 ECOLAD SB-527
Funkcjonalność OH NCO
Wygląd żółty / klarowny żółty / klarowny
Zawartość stała [%] 72 + 2 75 + 2
Wilgotność w 25°C  [mPa.s] 6500 + 1000 1800 + 600

Rozpuszczalnik octan etylu octan etylu
Proporcja mieszania (p.b.w.) 7 1

 

Skład ECOLAD SB-940/ECOLAD SB-527 jest zgodny z ustawą US FDA 21 CFR 175.105 i UE 
10/2011. W określonych warunkach rozporządzeń FDA, EC oraz BFR, całkowicie utwardzony 
klej nadaje się do laminowania materiałów do pakowania żywności. Dokument zgodności do-
stępny jest na życzenie. Odpowiedzialność za zgodność z określonymi przepisami spoczywa na 
przetwórcy, a nie na dostawcy.

Odpowiednimi rozpuszczalnikami są octan etylu, aceton i keton metylowo-etylowy (MEK) o 
zawartości wody nieprzekraczającej 300 ppm. Rozpuszczalniki aromatyczne i alkoholowe nie 
są odpowiednie.

SPECYFIKACJA

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI ŻYWNOŚCI
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TYPOWE ZASTOSOWANIA
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PROCEDURA MIESZANIA

ECOLAD SB-940/ECOLAD SB-527

Przed zastosowaniem ECOLAD SB-940 należy rozcieńczyć odpowiednim rozpuszczalnikiem 
do pożądanej zawartości substancji stałych. Następnie należy dodać odpowiednią ilość ECO-
LAD SB-527, mieszając. Sugeruje się użycie rozpuszczalnika octanu etylu.

Zawartość stała 
(%)

ECOLAD SB-940 
(kg)

ECOLAD SB-527 
(kg)

Octan etylu (kg) Wilgotnosć, 
sec (25⁰C) 
Ford Cup #4

50 7 1 3,72 42 - 44
45 7 1 5,02 27 - 29
40 7 1 6,65 21 - 23
35 7 1 8,74 17 - 19
30 7 1 11,53 15 -17

W zależności od kombinacji, film lub folia, oraz końcowego zastosowania laminatu, ilość nało-
żonego kleju musi wynosić od 2 - 4 g/m2. Filmy i folie laminowane do dalszej obróbki mogą 
wymagać większej wagi. W przypadku folii zadrukowanej należy dostosować wagę.

Przewijanie, cięcie wzdłużne i/lub produkcja laminatów typu triplex jest możliwe już po 18-24 
godzinach od wstępnego laminowania. Przetwarzanie torebek powinno odbywać się dopiero 
po całkowitym utwardzeniu, co oznacza 6 - 8 dni przechowywania w temperaturze pokojowej.

Gotowy do użycia klej ECOLAD SB-940 / ECOLAD SB-527 (25% - 38%) w zamkniętych opako-
waniach ma czas pracy około 8 godzin bez znacznego wzrostu lepkości. Przestarzałe mieszanki 
klejowe oraz stary klej w pojemniku na klej wpływają niekorzystnie na jakość laminatów.

ECOLAD SB-940 i ECOLAD SB-527 są wysoce łatwopalne ze względu na obecność octanu 
etylu. Wszystkie materiały należy przechowywać w suchym, czystym, odpowiednio wentylo-
wanym miejscu w temperaturze nieprzekraczającej 30°C i z dala od wszelkich źródeł zapłonu/
iskier.
ECOLAD SB-940 i ECOLAD SB-527 można przechowywać nieotwarte przez 12 miesięcy w 
temperaturze od 10°C do 30°C. Częściowo zużyte beczki (szczególnie ECOLAD SB-527) należy 
ponownie szczelnie zamknąć i zużyć w całości tak szybko, jak możliwy.

WAGA APLIKACJI

CZAS UTWARDZANIA

ŻYWOTNOŚĆ

PRZECHOWYWANIE
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DODATKOWE UWAGI

ECOLAD SB-940/ECOLAD SB-527

Dodatki do folii (w szczególności zawartość środka poślizgowego w foliach LDPE, MDPE i CPP), 
pakowane towary, farby drukarskie, obróbka wstępna i powlekanie folii mają istotne znacze-
nie dla końcowego zastosowania laminatów i mogą wpływać od razu lub w pewnym odstępie 
czasu na ich właściwości użytkowe. Dlatego przed rozpoczęciem produkcji na pełną skalę ko-
nieczne są testy i odpowiednie kontrole laminatów.
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