
KLEJE DO DREWNA



Co to właściwie oznacza klasa „D”?

- na klejach oznacza stopień trwałości. 
Klasy te są zgodne z europejską normą PN EN 
204, która reguluje klasyfikację klejów do 
drewna do zastosowań niekonstrukcyjnych.

Wnętrza, w którym 
wilgotność drewna 
nie przekracza 15%.

Wnętrza ze sporadycznym, 
krótkotrwałym narażeniem 
na bieżącą lub skroploną 
wodę i/lub sporadyczną 
wysoką wilgotność, pod 
warunkiem, że wilgotność 
drewna nie przekracza 18%.

Wnętrza z częstym krótko-
trwałym narażeniem na bie-
żącą lub skroploną wodę 
i/lub na duże narażenie na 
wysoką wilgotność. Ze-
wnętrzne powierzchnie nie 
narażone na warunki 
atmosferyczne.

Wnętrza z częstym, 
długotrwałym nara-
żeniem na bieżącą 
lub skroploną wodę. 
Zewnętrzne wysta-
wione na działanie 
warunków atmosfe-
rycznych, ale z za- 
bezpieczeniem przez 
odpowiednią powło-
kę powierzchni.

KLASA „D”?

„D”
D1

D2

D3D4



KLEJ DO DREWNA
TABELA PORÓWNAWCZA

WIKOLOWY EKSPRESOWY ULTRA
WODOODPORNY

Klasa wodoodporności D2 D3 D4

Miejsce użytkowania wewnątrz wewnątrz/ na zewnątrz wewnątrz/ na zewnątrz

Przykład stosowania

meble drewniane
 poręcze i schody

elementy dekoracyjne
modele z drewna

meble kuchenne 
i łazienkowe
balustrady

okna i drzwi wewnętrzne
elementy 

stykowe drewna

okna i drzwi zewnętrzne
architektura ogrodowa

elementy budowy 
łodzi i jachtów

drewniana 
elewacja domu

Wstępny czas wiązania 20 minut 15 minut 25 minut

Pełna wytrzymałość 24 h 24 h 24 h

Wydajność* 4-10 m2/L 5-11 m2/L 2-6 m2/L

Kolor kleju biały biały bursztynowy

Kolor po wyschnięciu bezbarwny bezbarwny jasnożółty

Zapach łagodny łagodny łagodny

Surowiec dyspersja polimerowa dyspersja polimerowa poliuretanowy

Rodzaj opakowania

blister, tuba, 
butelka PET,

pojemnik HDPE, 
wiadro HDPE

blister, 
butelka PET

blister, puszka metalowa

*w zależności od rodzaju i porowatości klejonych powierzchni



KLEJ DO DREWNA 
WIKOLOWY 

Profesjonalny produkt do 
klejenia drewna na zimno. 
Tworzy bezbarwną, wytrzyma-
łą, odporną na wilgoć klasa 
D2, elastyczną spoinę. Spełnia 
wymagania klasy wodo-
odporności D2 wg normy 
PN-EN 204. 

D2



WŁAŚCIWOŚCI:

IDEALNY DO WEWNĄTRZ:

20 minut
wstępny czas

wiązania

kod wyrobu
kod kreskowy EAN
ilość w opakowaniu zbiorczym
pojemność 

DKDR200
5903649057600

10 sztuk 
200 ml

DKDR500
5903649057709

10 sztuk 
500 ml

DKDR750
5903649057785

10 sztuk 
750 ml

DKDR050
5903649001429

25 sztuk 
50 ml

DKDR020
5903649059673

12 sztuk 
20 ml

kod wyrobu
kod kreskowy EAN
ilość w opakowaniu zbiorczym
pojemność 

DKDR03
5903649000132

1 sztuka 
3 kg

DKDR05
5903649003362

1 sztuka 
5 kg

DKDR10
5903649000156

1 sztuka 
10 kg

DKDR800
5903649000125

12 sztuk 
800 ml

SZAFKI I KOMODY STOŁY  Z DREWNA KRZESŁA I STOŁKI

DREWNIANE PORĘCZE DREWNIANE SCHODY MODELE Z DREWNA

PÓŁKI I REGAŁY

ELEMENTY DEKORACYJNE

do wewnątrz
odporny 
na wilgoć

SOLVENT FREE

nie zawiera
rozpuszczalników

organicznych

4 - 10
m² 1 L

wydajność wytrzymały elastyczny



Nowoczesny, jednoskładni-
kowy  klej  przeznaczony  do  
klejenia  drewna  na  zimno. 
Po  utwardzeniu  tworzy  
trwałą,  elastyczną  i bezbarw-
ną spoinę,  charakteryzującą  
się  dobrą  odpornością tem-
peraturową i wodoodporno-
ścią klasy D3 wg PN-EN 204.

KLEJ DO DREWNA 
EKSPRESOWY

D3



SOLVENT FREE

nie zawiera
rozpuszczalników

organicznych

uniwersalne
zastosowanie

odporność
spoiny na temp.

wodoodporny

WŁAŚCIWOŚCI:

IDEALNY DO WEWNĄTRZ:

5 - 11
m² 1 L

wydajność

do wewnątrz
na zewnątrz

15 minut
wstępny czas

wiązania

kod wyrobu
kod kreskowy EAN
ilość w opakowaniu zbiorczym
pojemność 

DKDD3200
5903649057587

10 sztuk 
200 ml

DKDD3500
5903649057686

10 sztuka
500 ml

DKDD3750
5903649057761

10 sztuk 
750 ml

DKDD3040
5903649059697

12 sztuk 
40 ml

DRZWI

MEBLE KUCHENNE MEBLE ŁAZIENKOWE OKNA WEWNĘTRZNE

DREWNIANE BALUSTRADY ELEMENTY STYKOWE BOAZERIE DREWNIANE

DRZWI WEWNĘTRZNE

ELEMENTY DEKORACYJNE

-20ºC

+60ºC

DO RA: 

Kle żn osć a ząt, 

na erh i naż na ni merz. 



KLEJ DO DREWNA
POLIURETANOWY

Profesjonalny, jednoskładni-
kowy klej o najwyższej wodo-
odporności spoiny w klasie D4 
wg PN-EN 204. Świetnie po-
radzi sobie z klejeniem nawet 
wilgotnego drewna. Utwar-
dza się reagując z wilgocią 
zawartą w drewnie i powie-
trzu.

D4



SOLVENT FREE

nie zawiera
rozpuszczalników

organicznych

uniwersalne
zastosowanie

odporność
spoiny na temp.

wodoodporny

2 - 6
m² 1 L

wydajność

do wewnątrz
na zewnątrz

-40ºC

+80ºC

WŁAŚCIWOŚCI:

IDEALNY DO:

25 minut
wstępny czas

wiązania

kod wyrobu
kod kreskowy EAN
ilość w opakowaniu zbiorczym
pojemność 

DKDD4200
5903649048059

6 sztuk 
200 ml

DKDD4040
5903649059710

12 sztuk 
40 ml

WEWNĄTRZ:

NA ZEWNĄTRZ:

DRZWI

DRZWI I OKNA ZEWNĘTRZNE ALTANY I FASADY MEBLE OGRODOWE OGRODZENIA I BRAMY

DRZWI

MEBLE DREWNIANE SCHODY DREWNIANE OKNA WEWNĘTRZNE OKNA ZEWNĘTRZNE

DO RA: 
Dla so zpini lo pizne son  ziłi 

wakó ewęry naż pyć otą watą ohną. 


