Oferta klejów SYNTHOS obejmuje kleje dedykowane dla przemysłu drzewnego

Działalność SYNTHOS S.A. obejmuje grupy produktów:

Kleje Woodmax® są klejami syntetycznymi na bazie dyspersji poli(octano
winylowej), zwane też klejami białymi. Kleje syntetyczne stanowią na
całym świecie niemal wyłączny środek do łączenia drewna i materiałów
drewnopochodnych. Kleje na bazie PVAc są klejami termoplastycznymi.
Ze względu na dużą adhezję (przyczepność), szybkie wiązanie, brak
negatywnego oddziaływania na środowisko i łatwość aplikacji są one
stosowane przede wszystkim przy produkcji drzwi, okien, schodów, mebli
itp.
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pod marką WOODMAX® oraz do przemysłu opakowaniowego i poligraficznego pod marką PAPERMAX®. Produkowane przez nas produkty są markami nr 1
na polskim rynku.

KLEJE WOODMAX®

SYNTHOS S.A.

Spółka SYNTHOS S.A. powstała z połączenia firm chemicznych: Dwory S.A.
oraz Kaucuk a.s. Obecna nazwa firmy - SYNTHOS stanowi połączenie dwóch
wyrazów greckiego pochodzenia - synthesis (łączenie) i orthos (prawidłowy).
SYNTHOS S.A. zarządza zakładami produkcyjnymi w Polsce, Czechach,
Holandii i Francji.

SYNTHOS S.A. jest największym europejskim producentem kauczuków
syntetycznych i polistyrenów do spieniania (EPS). Dynamiczny rozwój
spółki w ostatnich latach sprawił, że stała się ona przedsiębiorstwem
zdolnym konkurować z największymi światowymi koncernami chemicznymi,
wprowadzając na rynek nowoczesne produkty wysokiej jakości.

W naszej ofercie znajdują się kleje we wszystkich klasach wodoodpornośći
D1, D2, D3 i D4, a wybrane kleje spełniają również normę WATT'91
dotyczącą odporności termicznej.
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7 zakładów produkcyjnych
w Polsce, Czechach, Holandii
i Francji.

Kleje WOODMAX® projektowane są przy zastosowaniu zaawansowanych
technologii, co przekładając na bardzo dobre parametry
fizykomechaniczne daje gwarancję trwałych połączeń i bezpiecznego
użytkowania przez wiele lat.

ponad 3000 pracowników

WYTRZYMAŁOŚĆ SPOINY

certyfikaty ISO/TUV

Bardzo dobre parametry wytrzymałościowe klejów WOODMAX® sprawiają,
że końcowa wytrzymałość spoiny klejowej jest wyższa od wytrzymałości
klejonego drewna.
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EKOLOGIA

Kralupy
Czechy

Badamy wpływ naszych produktów na otoczenie. Kleje WOODMAX® należą
do ekologicznych produktów, które nie zawierają substancji szkodliwych
dla zdrowia.
Oświęcim
Polska

JAKOŚĆ

SYNTHOS S.A. przykłada dużą wagę do jakości i efektywnej obsługi klienta,
a także do innowacyjnego charakteru produktów. Stosowanie ekologicznych
technologii to jeden z naszych priorytetów. Nasze wysiłki zostały poparte
wdrożeniem certyfikowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
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Nasze kleje posiadają liczne certyfikaty: IFT Rosenheim potwierdzający
klasę wodoodporności D3 i D4, odporności termicznej WATT’91 (EN 14257),
normy IKEA IOS-MATT, certyfikaty ISO
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TYPOWE ZASTOSOWANIA KLEJÓW WOODMAX®
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Połączenia czopowe
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Klejenie blokowe

8

9
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– mikro i miniwczepy

3

4

Kantówka okienna

Łączenie elementów
na długość

9

Meble mieszkalne i biurowe

4
Wklejanie plastra miodu

8

Oklejanie laminatem HPL, CPL

11
Kaszerowanie foliami

Produkcja deski podłogowej

finisz płyt HDF, MDF

(finishparkiet)

i płyt wiórowych
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Oklejanie powierzchni

Połączenia kołkowe

Klejenie płyt masywnych

okleinami naturalnymi

Klejenie ram okiennych

oraz modyfikowanymi
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NASZE PRODUKTY

Cechy kleju

P 11.551

W 11.45

SW 12.47

WK 2

WR 13.50M

WR 13.50V

TC 24.50

OC 14.50

klasa wodoodporności zgodnie
z normą PN-EN 204

D1

D1

D2

D2

D3

D3

D4

D4

zgodność z normą WATT`91
klejenie na zimno
klejenie na gorąco
stosowanie w prasie
wysokich częstotliwości
wklejanie plastra miodu
kaszerowanie
mikro i miniwczepy
oklejanie powierzchni
okleinami i laminatami
klejenie kołków maszynowo
ogólne prace stolarskie

WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM

drewno twarde

OFERUJEMY:
• kleje najwyższej jakości, porównywalnej z produktami największych
producentów w Europie, co potwierdziły liczne testy u najbardziej
liczących się przedstawicieli przemysłu materiałów drewnianych
i drewnopochodnych w Polsce.
• bieżące doradztwo techniczne
• badania klejów i gotowych połączeń w laboratoriach wewnętrznych
jak i z akredytacją międzynarodową
• opracowywania nowych klejów zgodnie z wymogami klienta
• pomoc podczas wdrażania i przeprowadzania prób technicznych
z nowymi klejami
• pomoc podczas rozwiązywania problemów technologicznych

W
naszym
kompleksowo
wyposażonym
Centrum
Technologicznym
i
Ośrodku
badawczym
przeprowadzamy
pełne
testy
techniczne
oraz
rozwijamy
nowe
kleje.
Opracowujemy również specjalne receptury
naszych produktów zgodnie z wymaganiami
klientów. Posiadamy własny ośrodek
badawczy w postaci laboratorium
aplikacyjnego,
dzięki
temu
możemy
poszerzyć
nasz
asortyment o nowe produkty
i zaoferować innowacyjne
rozwiązania w związku
z
coraz
większymi
wymaganiami stawianymi
przez naszych klientów.

• badania kontrolnych wyrobów
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Synthos S.A.
Ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim, POLAND
tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18
VAT UE PL5490002108
Dział handlowy
woodmax@synthosgroup.com
www.synthosADHESIVES.com

