
DO DREWNA
KLEJE



WIARYGODNY I SPRAWDZONY 
PRODUCENT KLEJÓW 

SYNTETYCZNYCH

8 zakładów produkcyjnych

ponad 3000 pracowników

nowy Dział Badawczo - Rozwojowy

własne Centrum Technologiczne

certyfikaty ISO /TUV

SYNTHOS



Spółka SYNTHOS S.A. wyrosła z firm chemicznych: 
Dwory S.A oraz Kaucuk a.s. Obecna nazwa firmy 

- SYNTHOS stanowi połączenie dwóch wyrazów 
greckiego pochodzenia - synthesis (łączenie) 
i orthos (prawidłowy). Nazwa odzwierciedla 
misję Spółki, którą jest produkcja i dostarczanie 
produktów chemicznych do dalszego 
przetwarzania, służących przede wszystkim do 
rozwoju działalności naszych klientów. Nazwa 
nawiązuje również do natury działalności spółki 
w zakresie syntezy chemicznej. SYNTHOS S.A. 
zarządza zakładami produkcyjnymi w Polsce, 
Czechach, Holandii i Francji.

Działalność SYNTHOS S.A. koncentruje się na 
pięciu głównych grupach produktów: kauczuki 
syntetyczne, tworzywa styrenowe, produkty 
specjalistyczne (dyspersje akrylowe i winylowe, 
lateksy oraz kleje dyspersyjne), środki ochrony roślin 
oraz liposomy.

Oferta klejów Synthos obejmuje marki WOODMAX® 
(kleje do drewna) oraz PAPERMAX® (kleje do 
papieru).  

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.

ZINTEGROWANY 
SYSTEM 
ZARZĄDZANIA
SYNTHOS S.A. kładzie szczególny nacisk na ciągłe 
doskonalenie jakości swoich produktów i zaspokajaniu 
rosnących wymagań klientów, dlatego też spółka 
wdrożyła i stale doskonali swój System Zarządzania 
Jakością, zgodnie z wymogami normy EN-ISO 9001:2000.

W celu ochrony 
środowiska 
spółka podjęła 
szereg inicjatyw 
proekologicznych. 
Jedną z nich było 
wdrożenie i stałe 
doskonalenie 
Systemu 
Zarządzania 
Środowiskowego 
zgodnie 
z wymogami 
normy EN ISO 
14001, co zostało 
potwierdzone 
uzyskaniem 
stosownych 
certyfikacji.

Kralupy 
Czech Republic

Oświęcim 
Poland

Nowa Sarzyna 
Poland

Sochaczew 
Poland

Breda 
Netherlands

Wingles 
France

Ribécourt 
France

HEADQUARTER



schody

podłogi drewniane

stoły

meble

krzesła

elementy zabudowy

okna

DREWNIANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ



ogólne prace stolarskie

klejenie płyt

klejenie drewna twardego

klejenie stolarki otworowej

oklejanie fornirem

oklejanie laminatami

klejenie kołków

klejenie tkanin do drewna

klejenie papieru do drewna

klejenie drewna litego

klejenie płyt wiórowych

klejenie płyt wielowarstowywch

klejenie w prasach na zimno

klejenie na miniwczepy

ZASTOSOWANIA

Szerokie spektrum naszych klejów na bazie modyfikowanej 
dyspersji poli(octano winylowej) w klasach wodoodporności 
D1, D2, D3 oraz D4 pozwala Państwu na swobodny wybór 
dopasowanego produktu.



CENTRUM
TECHNOLOGICZNE

TRWAŁOŚĆ
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.

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

 

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

W naszym kompleksowo wyposażonym Centrum Technologicznym 
przeprowadzamy pełne testy techniczne oraz rozwijamy nowe kleje.  
Opracowujemy również specjalne receptury naszych produktów 
zgodnie z wymaganiami klientów. 



DZIAŁ
BADAWCZO-ROZWOJOWY

Posiadamy własny ośrodek badawczy w postaci 
laboratorium aplikacyjnego, w którym zespół 
specjalistów opracowuje i testuje nowe receptury 
klejowe. Dzięki temu możemy poszerzyć nasz 
asortyment o nowe produkty i zaoferować innowacyjne 
rozwiązania w związku z coraz większymi wymaganiami 
stawianymi przez naszych klientów. 

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.

Zapraszamy do współpracy:

• Podejmowanie wspólnych tematów badawczych 
w zakresie badania klejów, wyrobów dekoracyjno-
ochronnych i innych 

• Opracowywanie nowych klejów zgodnie  
z wymogami klienta 

• Pomoc podczas wdrażania  
i przeprowadzania prób technicznych  
z nowymi klejami 

• Pomoc podczas rozwiązywania  
problemów technologicznych 

• Badania kontrolne wyrobów



Kleje na bazie PVAC

Kleje syntetyczne stanowią na całym świecie niemal 
wyłączny środek do łączenia drewna i materiałów 
drewnopochodnych. Wśród dużej liczby klejów 
opartych na polimerach syntetycznych jednymi 
z ważniejszych są kleje na bazie dyspersji poli(octa-
no winylowej) zwane klejami białymi. Kleje wodne 
na bazie PVAC są klejami termoplastycznymi. 

Modyfikacja

Możliwość modyfikacji klejów PVAC przy pomocy 
środków uszlachetniających pozwala otrzymywać 
spoiny charakteryzujące się wodo- i termoodporno-
ścią. Spoiny te ponadto mogą wykazywać zwiększo-
ną odporność na długotrwałe obciążenia. Podsta-
wową normą klasyfikująca kleje termoplastyczne do 
drewna jest norma PN-EN 204 (klasyfikacja wg ich 
wodoodporności od D1 do D4), w której podane są 
warunki klimatyczne i obszary zastosowań, w któ-
rych klejony element jest używany.

Klasy od D1 do D4

Kleje wyższych klas wodoodporności spoiny (D3 
i D4) powinny mieć również odporność termiczną 
WATT 91 (EN 14257). Jest to parametr określający 
wytrzymałość spoiny w podwyższonej temperatu-
rze. Na sam proces klejenia oraz jakość uzyskanego 
połączenia oprócz rodzaju zastosowanego drewna 
i kleju wpływ mają również takie warunki klejenia 
jak temperatura, wilgotność, naniesienie, nacisk, pra-
sowanie, czas otwarty. Ze względu na dużą adhezję 
(przyczepność) do drewna i wyrobów drewnopo-
chodnych, szybkie wiązanie, brak negatywnego 
oddziaływania na środowisko i łatwość aplikacji kleje 
PVAC są stosowane przede wszystkim przy produkcji 
drzwi, okien, schodów, mebli itp.  

Dodatkową ich zaletą jest łatwość czyszczenia narzę-
dzi aplikacyjnych.

SYNTETYCZNE KLEJE 
DO DREWNA



Przygotowanie powierzchni do klejenia

Powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny 
być odpowiednio dopasowane, tak aby po 
połączeniu przylegały do siebie całą powierzchnią. 
Elementy o powierzchni bardzo gładkiej można 
przeszlifować, a następnie dokładnie odpylić. 

Aplikacja klejów WOODMAX® 
Po naniesieniu kleju należy – nie przekraczając 
„czasu otwartego” – docisnąć łączone 
powierzchnie tak, aby spowodować wyciek 
nadmiaru kleju. Czas schnięcia zależy od 
gatunku drewna, porowatości, wilgotności oraz 
temperatury. Czas otwarty zależy od wilgotności 
oraz temperatury otoczenia i materiału oraz 
wielkości naniesienia.

Czyszczenie narzędzi
Po zakończonej pracy umyć narzędzia zimną 
wodą. Zaschnięty klej moczyć  w wodzie przez 
kilka godzin, a następnie usuwać mechanicznie.

Optymalne warunki stosowania
- Temperatura procesu klejenia 15 ÷ 25 [°C] 

- Wilgotność względna powietrza 40 ÷ 70 [%] 

- Wilgotność drewna  8 ÷ 12 [%]

- Ilość nałożonego kleju 90 ÷ 180 [g/m2]

Warunki przechowywania
Przechowywać w temperaturze od + 5°C  
do + 30°C. Przechowywane w tych warunkach  
i oryginalnych opakowaniach zachowują swoje 
własności przez 6 ÷ 12 miesięcy od daty produkcji.

WARUNKI  
STOSOWANIA



Zastosowanie:      – bardzo dobre,     – dobre,    – zadowalające

PRODUKTY

Zastosowanie OC 14.50 TC 24.50 WR 13.50M SW 12.47

ogólne prace stolarskie         

płyty klejone         

drewno twarde       

szkielety        

stolarka otworowa      –

oklejanie fornirem        

oklejanie laminatami      

kołki         

prasy w.cz.      –

korpusy / montaż       

okleiny na styk        

miniwczepy         

Zalety OC 14.50 TC 24.50 WR 13.50M SW 12.47

zgodność z normą PN-EN 204 Klasa D4 Klasa D4 Klasa D3 Klasa D2

WATT’91 (EN 14257) Tak Tak Tak Nie

klejenie na zimno bardzo dobrze bardzo dobrze bardzo dobrze bardzo dobrze

klejenie na gorąco dobrze dobrze bardzo dobrze bardzo dobrze

stosowanie w prasie wysokich częstotliwości Tak Tak Tak Nie



Zastosowanie:      – bardzo dobre,     – dobre,    – zadowalające
Zastosowanie W 11.45 WK 2 P 11.551 P 11.583

ogólne prace stolarskie     

szkielety       –

kołki       

korpusy / montaż     –

klejenie płyt wiórowych     

klejenie płyt pilśniowych     

klejenie elementów obuwia    

poligrafia         

klejenie papieru         

klejenie opakowań z papieru         

klejenie papieru do drewna         

klejenie tkanin do drewna     

Zalety W 11.45 WK 2 P 11.551 P 11.583

zgodność z normą PN-EN 204 Klasa D1 Klasa D2 Klasa D1 Klasa D1

klejenie kołków dobrze bardzo dobrze bardzo dobrze zadowalające

klejenie na zimno bardzo dobrze bardzo dobrze bardzo dobrze bardzo dobrze

klejenie na gorąco dobrze dobrze dobrze dobrze



SYNTHOS S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim, POLAND
tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18
VAT EU PL5490002108
www.synthosgroup.com


