
KLEJE 
ONEBOND DO MRO



BAZA CHEMICZNA KLEJÓW ONEBOND

1. Kleje błyskawiczne, kilkusekundowe

Kleje wolne od rozpuszczalników mające zastosowanie w niewielkich szczelinach do max. 0,15 mm. 
Reagują bardzo szybko, wspomagane wilgocią z powietrza, dlatego należy stosować je do małych 
powierzchni.

Kleje błyskawiczne ONEBOND to cjanoakrylany etylowe ogólnego zastosowania, są to kleje 
jednoskładnikowe, łatwe w dozowaniu, szybkowiążące. Monomer (ester etylowy) decyduje o zastosowaniu 
kleju w danej aplikacji, najpopularniejszy na rynku EU, ponieważ łączy się z większością powierzchni.  Kleje 
ONEBOND zawierają poręczny, niezapychający się aplikator z metalową igłą, co jest istotne ze względu 
na lepkość. Kleje mogą być płynne lubi mieć konsystencję żelu tiksotropowego. Spoina kleju jest zazwyczaj 
twarda i nieelastyczne, nie stosujemy przy obciążeniach.

Odporność na temperatury: 
Matale: od – 30 st. C do + 120 st. C
Tworzywa sztuczne: od – 30 st. C do + 80 st. C

Zależność od pH:
pH<7 (kwaśne) hamuje polimeryzacje lub wręcz uniemożliwia
pH>7 (zasadowe) przyspiesza polimeryzacje



KLEJE BŁYSKAWICZNE, KILKUSEKUNDOWE

Optymalne wiązanie i analiza powierzchni

Polimeryzacja cjanoakrylanów zależy od warunków atmosferycznych (wilgotność i temperatura) i od 
lepkości kleju, czyli im wyższa wilgotność powietrza tym klej szybciej się utwardzi ( optymalnie 50-60% 
wilgotność w pomieszczeniu) oraz im klej rzadszy (niska lepkość) tym szybciej polimeryzuje ale mniej 
penetruje szczelinę. W odwrotnej sytuacji, gęsty (lepkość wysoka) klej dobrze penetruje szczelinę, 
polimeryzuje wolniej i reakcje możemy przyspieszyć wilgotnością, należy jednak uważać aby nie 
przesadzić i nie doprowadzić do skurczenia się zewnętrznych warstw kleju i nie pogorszyć adhezji. Ważna 
jest także grubość naniesionej warstwy kleju, czyli im więcej kleju tym wolniej się utwardza i tym słabsze 
połączenie.
Temperatura bardzo zmienia czas adhezji. Zwykle przyjmuje się, że wzrost temperatury o 10 st. C 
przyspiesza polimeryzacje aż dwukrotnie, dodatkowo temperatura zawsze wpływa na lepkość kleju.

Klejami błyskawicznymi skleimy:
- Wszystkie metale nieszlachetne a zwłaszcza żelazo i aluminium.
- Tworzywa sztuczne (uwaga na powierzchnie silikonowe, są antyadhezyjne)
- Elastomery (gumy), stosujemy połączenie ukośne, świeże cięcie i i klej nakładamy na 1 str .cięcia, lekko 

dociskamy, pamiętając o małej szczelinie i cienkiej warstwie klejowej.
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Optymalne wiązanie i analiza powierzchni

Cjanoakrylany mają bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe na gładkich powierzchniach zatem 
najistotniejsze jest  odtłuszczenie powierzchni i wyczyszczenie jej. „Szorstkość” powierzchni nie jest istotna.

Odtłuszczamy powierzchnię preparatem ONEBOND DG 500. Pozostawiamy do odparowania.
Czyścimy powierzchnię z pozostałości i pyłów ściereczką ONEBOND XP 200 lub XP 250.
Zalecamy ponowne spryskanie odtłuszczaczem ONEBOND DG 500 jednocześnie nie jest to niezbędne.

Każda powierzchnia ma swoje napięcie powierzchniowe (mN/m), które ilustruje zdolność kleju (lub cieczy) do 
pokrycia jej lub zwilżenia. 
Powierzchnie niepolarne tj.: PP, PE, Teflon (PTFE) unikają kontaktu z klejem/ cieczą i nałożony klej nie 
pokryje powierzchni i tym samym nie zwilży jej, nie dojdzie do adhezji.
Powierzchnie polarne tj.: metale, PS, ME, PCV, Nylon (PA 6) mają doskonałą adhezje ponieważ klej 
rozprowadza się bez trudu.
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Zalety klejów błyskawicznych ONEBOND

• Wydajność, przyjmuje się że z 1g kleju można uzyskać 80 kropli dlatego będą dostępne mniejsze 
opakowania 10g)

• Kleją różnorodne materiały
• Mają poręczne aplikatory z nasadką zawierającą metalowa igłę w środku, nie zapychają się
• Są to kleje jednoskładnikowe bazujące na monomerach estru etylowego
• Błyskawicznie polimeryzują/ sieciują
• Sklejone materiały można szybko poddawać kolejnym obróbkom
• ONEBOND 932 przeznaczony do zastosowań estetycznych i mało wentylowanych pomieszczeń, nie 

powinien uczulać
• Bardzo dobre parametry mechaniczne, ścinanie, rozciąganie i zrywanie



KLEJE I USZCZELNIACZE DO GWINTÓW

2. Kleje anaerobowe, beztlenowe

Kleje wolne od rozpuszczalników, sieciują po odcięciu dopływu tlenu. Kleje te są często pigmentowane aby 
móc je odróżnić, np. lampą fluorescencyjną. Występują w różnej lepkości od rzadkich po pasty i stosuje je się 
w szczelinach od 0,15 mm do 0,3 mm.
Kleje sieciują szybko po odcięciu powietrza, polimeryzują poprzez aktywacje jonami metalu, który stanowi 
katalizator reakcji utwardzania kleju. Spoina kleju upodabnia się do tworzywa. Kleje anaerobowe stosuje się do 
produkcji, do montażu i serwisowania maszyn lub mniejszych urządzeń.

Odporność na temperatury: od – 55 st. C do + 150 st. C lub + 200 st. C w przypadku ONEBOND 116
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Optymalne wiązanie i analiza powierzchni

Kleje anaerobowe maja zastosowanie w bardzo różnych warunkach środowiska. Oznacza to iż nie ma 
jednoznacznej zależności pomiędzy temperaturą otoczenia lub wilgotnością a tempem reakcji polimeryzacji.
Klej łączy się z materiałami aktywnymi w sposób  średni lub bardzo mocny. Innymi słowy powierzchnia styku 
która jest katalizatorem uwalnia jony które będą bardzo przyspieszać reakcję lub wolniej. 

Do materiałów aktywnych zaliczamy:
• Stal konstrukcyjną
• Stal szybkotnącą
• Stal narzędziową
• Mosiądz
• Brąz
• Miedź

Materiały pasywne tj: metale szlachetne, powłoki anodowe, tworzywa sztuczne, ceramika, wymagają 
zastosowania tzw. aktywatora, jest on nanoszony na powierzchnię przed klejem (po jednej lub 2 stronach).

Kleje do gwintów nie wymagają „szorstkości” powierzchni ponieważ materiały do których są stosowane maja 
porowata strukturę. Zalecane jest usunięcie wszystkich dotychczasowych „filmów”, odtłuszczenie preparatem 
ONEBOND i wyczyszczenie czyścikiem ONEBOND. Systemy czyszczące oparte na roztworach wodnych, 
zazwyczaj zawierają substancje antykorozyjne, które znacznie osłabią adhezję lub całkiem uniemożliwiają 
polimeryzację, dlatego zaleca się dokładne wytarcie powierzchni np. ONEBOND XP 200 lub XP 250 plus 
przeprowadzenie testu klejenia.
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Zalety klejów i uszczelniaczy do gwintów:

• Duża odporność termiczna 
• Odporność na większość chemikaliów występujących na produkcji i w eksploatacji maszyn tj.: 
 Woda i ścieki
 Roztwory słone
 Oleje przemysłowe (olej hydrauliczny, mineralny, terpentynowy, nafta, płyn hamulcowy, parafina, ropa)
 Benzen
 Styren
 Etanol
 Metanol
 Mocznik
 Odporność na gazy: Azot, Butan, Propan, LPG, CO2, Etylen
• Ręczne dozowanie kleju przy użyciu przyjaznych opakowań, aplikacja na powierzchnie w postaci „nitki”
• Przechowywanie w temp. pokojowej. 
• Ochrona gwintów przed luzowaniem
• Ustawianie klejonych kształtek pod różnym katem
• Mocowanie gwintów bez kluczy
• Możliwy demontaż
• Kleje ONEBOND nie są toksyczne



USZCZELNIACZE

3. Kleje konstrukcyjne 

Kleje jedno lub dwukomponentowe to uszczelniacze strukturalne i konstrukcyjne na bazie żywicy 
epoksydowej – składnik A i utwardzacza, składnik- B lub w przypadku ONEBOND 7790 strukturalnego 
cjanoakrylanu. Spoina uzyskana przy klejeniu elementów konstrukcji osiąga wytrzymałości jakie uzyskuje się 
przy tradycyjnym łączeniu (spawaniu). Uszczelniacze nie wnikają głęboko w strukturę sklejanych powierzchni 
jednocześnie spoina jest bardzo odporna mechanicznie i kleje znajdują zastosowanie w łączeniu / uszczelnianiu 
powierzchni trudnych do sklejenia, o zbitej strukturze jak metal czy szkło. Uszczelniacze wypełniają spoinę od 5 
mm do ponad 10mm.

Odporność na temperatury:  zazwyczaj od – 40 st. C do + 80 st. C lub + 150 st. C w przypadku ONEBOND 8740



USZCZELNIACZE

Optymalne wiązanie i analiza powierzchni

Kleje na bazie żywicy epoksydowej charakteryzuje dobra odporność na wpływ czynników atmosferycznych i 
czynników chemicznych. W trakcie procesu klejenia uszczelniacze nie zmieniają swojej objętości. Sklejona 
konstrukcja raczej nie przenosi drgań mechanicznych i jest mniej akustyczna. W przypadku klejów 2 
komponentowych istotna jest aplikacja przy pomocy dedykowanym im aplikatorom, które dbają o zachowanie 
ratio (proporcji) uszczelniacza. Do kartuszy dodawane sa miksery statyczne które łatwo dozują klej na 
powierzchnie. 

Uszczelniacze epoksydowe znajdują zastosowanie w sklejaniu:
• Stali węglowych
• Stali stopowych
• Stali nierdzewnych
• Aluminium
• Metali kolorowych
• Tworzyw sztucznych w tym poliamidów
• Szkła, kamienia, ceramiki
• Drewna 

Powierzchnia powinna być odtłuszczona preparatem z linii ONEBOND oraz oczyszczona. Dla trudnych 
połączeń metali, zaleca się starcie powierzchni papierem ściernym i następnie dokładne odtłuszczenie i 
oczyszczenie. 

ONEBOND 8760 – pasta super metal



11 / SGSS Adhesives and Sealant BU
SAINT-GOBAIN SURFACE SOLUTIONS

Alicja Trojanowska- Laskowska
Tel. 608082574


