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OPIS PRODUKTU

ECOLAD SB-980/ECOLAD SB-541

ECOLAD SB-980 we współpracy z ECOLAD SB-541 to wysoce wydajny, dwu-składnikowy klej  
do laminowania na bazie rozpuszczalnika PU do opakowań giętkich. System dedykowany jest  
do laminatów o wysokiej wydajności i wykazuje bardzo dobrą odporność chemiczną. Zwykle 
stosuje się go przy zawartości części stałych od 30 do 35%, wykazuje doskonałą obrabialnść   
maszynową i dobre właściwości zwilżające. Klej charakteryzuje się doskonałym wskaźnikiem  
green tack i końcowymi wartościami wiązania. Szczególnie polecany do laminatów wymaga-
jących wysokiej odporności termicznej i chemicznej. Powstałe laminaty można pasteryzować, 
gotować w torebkach i sterylizować.

Usieciowana folia samoprzylepna cechuje się dobrą siłą wiązania, przezroczystością, elastycz-
nością i działaniem przeciwstarzeniowym. Utwardzona folia samoprzylepna jest bezwonna. 
Klej nadaje się do laminatów wykonanych ze struktur zawierających folię aluminiową oraz folii 
z tworzyw sztucznych typu PE, OPP, CPP, CPA, OPA. A także dla PET z drukiem sandwich i bez. 
Folie PE i PP należy poddać obróbce koronowej. Folia PE powinna mieć powyżej 40 dyn/cm, a  
PP powyżej 38 dyn/cm.

Zawsze istnieje możliwość wystąpienia wzajemnej reakcji między klejem a innymi składnikami 
laminowanych struktur, takimi jak farby drukarskie, folie, dodatki, powłoki, a także z zapakowa-
nymi produktami. Oprócz pożądanych efektów, te wzajemne reakcje mogą również prowadzić 
do nieprzewidywalnych zmian jakości. Dlatego konieczne jest, aby przed rozpoczęciem nor-
malnej produkcji najpierw sprawdzić przydatność kleju dla produkowanych struktur i zamie-
rzonego zastosowania.

Nasz pracownik serwisu technicznego/przedstawiciel jest dostępny, aby udzielić wszelkich 
istotnych informacji dotyczących prawidłowego użytkowania systemu klejącego.

ECOLAD SL-808C ECOLAD SL-704
Funkcjonalność NCO OH
Wygląd biało-żółty / 

przezroczysto-mglisty
biało- jasno żółty / 

przezroczysty
Zawartość stała [%] 70 + 2 100
Wilgotność w 25°C  [mPa.s] 2000 + 1000 800 + 400
Rozpuszczalnik octan etylu żaden
Proporcja mieszania (p.b.w.) 100 3
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PRZEWODNIK APLKACJI

ECOLAD SB-980 / ECOLAD SB-541

Skład ECOLAD SB 980/ECOLAD SB-541 jest zgodny składem z US FDA 21 CFR 175.105. W okre-
ślonych warunkach FDA, wytycznych WE (EC10/2011) i przepisów BFR, w pełni utwardzony klej 
nadaje się do laminowania materiałów opakowaniowych do żywności. Dokument zgodności 
dostępny jest na życzenie. Odpowiedzialność za zgodność z określonymi przepisami spoczywa 
na przetwórcy, a nie na dostawcy.

SYSTEM APLIKACJI
Produkt można nakładać za pomocą najpopularniejszych systemów aplikacji, takich jak gra-
wiura odwrócona, grawiura bezpośrednia lub za pomocą systemu wałków gładkich semi-flexo 
o zawartości części stałych 30-40%.

WAGA APLIKACJI
Gramatura aplikacji może wahać się od 2,5–4 g/m2 (suchej masy) w zależności od kombinacji 
filmu lub folii oraz końcowego zastosowania laminatu. Laminaty sterylizowalne i głęboko tło-
czone wymagają wyższych gramatur. W przypadku laminatów z nadrukiem należy dostosować 
gramaturę o 1 do 2 g/m2 wyższą niż w przypadku folii niezadrukowanych.

CZAS UTWARDZANIA
Wiązania obrabiane maszynowo rozwijają się w ciągu 24 – 48 godzin. 
Maksymalne właściwości chemiczne i termiczne rozwijają się w ciągu 7 – 14 dni.
Przewijanie, cięcie i/lub produkcja laminatów typu triplex jest możliwa już po 18-24 godzi-
nach od wstępnego laminowania. Wytwarzanie laminatów triplex jest możliwe od dwóch (2) 
do czterech (4) godzin po wyprodukowaniu duplex. Przetwarzanie torebek powinno odbywać 
się dopiero po całkowitym utwardzeniu, co oznacza 6-8 dni przechowywania w temperaturze 
pokojowej.

PRZYGOTOWANIE DO MIESZANIA
Przed zastosowaniem ECOLAD SB-980 należy rozcieńczyć odpowiednim rozpuszczalnikiem 
do pożądanej zawartości substancji stałej. Następnie należy dodać odpowiednią ilość ECOLAD 
SB-541, mieszając. Należy używać wyłącznie ECOLAD SB-980 z nieotwartych pojemników. 
Zmętnienie mieszaniny wskazuje na aktywność utwardzacza. Korzystnym rozpuszczalnikiem 
jest tutaj octan etylu.

ŻYWOTNOŚĆ
Czas życia wynosi około 6 godzin (czas pracy) przy 35% zawartości części stałych. Może się 
różnić w zależności od warunków temperatury i wilgotności otoczenia. Przestarzała mieszanka 
klejowa i stary klej w pojemniku na klej wpływają niekorzystnie na jakość kleju i powstałych 
laminatów.
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ECOLAD SB-980 /ECOLAD SB-541

ŻYWOTNOŚĆ W WARUNKACH TROPIKALNYCH / WILGOTNYCH
Należy pamiętać, że z powodu wysokiej temperatury otoczenia i/lub dużej wilgotności, żywot-
ność zmieszanego kleju ulega skróceniu. Wymieszać należy tylko odpowiednią ilość kleju, któ-
rą można zużyć w ciągu 2 godzin. Aplikację należy rozpocząć bezpośrednio po wymieszaniu.

CZYSZCZENIE
ECOLAD SB-980 zawiera wolne grupy NCO, które reagują z wilgocią tworząc zżelowany pro-
dukt. Dlatego też konieczne jest, aby po zatrzymaniu linii, dłuższym niż 30 minut, wykonać 
kompletną procedurę czyszczenia (albo przy użyciu octanu etylu, albo ketonu metylowo-ety-
lowego).

Odpowiednim rozpuszczalnikiem jest octan etylu o zawartości wody nieprzekraczającej 300 
ppm. Rozpuszczalniki aromatyczne i alkoholowe nie są odpowiednie.

Zawartość stała 
(%)

ECOLAD SB-980 
(kg)

ECOLAD SB-541 
(kg)

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

40 100 3 79,5 16 - 17
35 100 3 106 14 - 15
30 100 3 140 12 -13

ECOLAD SB-980 jest wysoce łatwopalny ze względu na obecność octanu etylu. Materiał nale-
ży przechowywać w suchym, czystym miejscu, odpowiednio wentylowanym, w temperaturze 
nie przekraczającej 30°C i z dala od wszelkich źródeł iskier/zapłonu. ECOLAD SB-980 i ECO-
LAD SB-541 można przechowywać nieotwarte odpowiednio przez 6 i 9 miesięcy w tempera-
turze od 15°C do 30°C. Częściowo zużyte beczki (zwłaszcza ECOLAD SB-980) należy ponownie 
szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć całkowicie. Materiały dostarczane są w wiadrach (0,75 
i 25 kg) oraz w beczkach 200 kg. ECOLAD SB-980 posiada gwarancję 6 miesięcy, a ECOLAD SB-
541 9 (dziewięć) miesięcy przy przechowywaniu w nieotwartych i oryginalnych pojemnikach. 
Ważne jest, aby pojemniki bardzo dobrze/szczelnie zamykać.

PRZECHOWYWANIE

ROZTWÓR
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