
GLUETEC GROUP

Można stosować we wszystkich standardowych 
urządzeniach dozujących i wyciskaczach

Stosunek jakości do ceny - 
nie do pobicia

Kompatybilny ze wszystkimi 
standardowymi zamkami 
bagnetowymi

Zawartość nie 
twardnieje w 
niekontrolowany 
sposób dzięki 
zastosowaniu 
innowacyjnej 
końcówki zamykającej 

Łatwy w obsłudze wylot 
„easy-use”: najpierw zdjąć 
zatyczkę, założyć mieszacz i 
można zaczynać pracę!

Wykonany z materiałów 
„long life”: optymalnie 
dostosowany do kleju

GLUETEC 2GLUE50
KARTUSZ PODWÓJNY 50 ML
INTELIGENTNE OPAKOWANIA. NOWY SYSTEM KARTUSZY 
PRZEZNACZONYCH DO KLEJÓW DWUSKŁADNIKOWYCH FIRMY GLUETEC.

Zoptymalizowany wylot: 
proste i bezpieczne klejenie 
nawet przy znacznej lepkości

JESTEŚMY W 
STANIE DOSTARCZYĆ.



GLUETEC GROUP

GLUETEC Germany WIKO Poland GLUETEC Slovenia

INTELIGENTNY KARTUSZ - GLUETEC 2GLUE50
Po udanym wprowadzeniu na rynek GLUETEC 2GLUE25 podwójna strzykawka, firma GLUETEC wprowadza do swojej oferty 
alternatywne rozwiązanie dla kartuszy liderów rynkowych o wysokiej jakości i w atrakcyjnej cenie. Nowy kartusz GLUETEC 
2GLUE50 spełnia najwyższe wymagania w odniesieniu do szczelności, warunków stosowania i przechowywania.    

Objętość 50 ml 
Kartusze o mniejszych rozmiarach i pojemności 50 ml oraz proporcji mieszania 1:1 sprawdzają się doskonale w praktyce, w wielu 
różnych aplikacjach. Dzięki takiemu rozwiązaniu stosować można zawsze świeżo zmieszany klej.

Zamknięcie bagnetowe
Zamknięcie takie zapewnia szybkie otwieranie i ponowne zamykanie - bez ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych obydwu skład-
ników kleju. Nie są potrzebne żadne dodatkowe zabezpieczenia. Dzięki niemu można szybko i łatwo wymienić mieszacz!

Innowacyjna końcówka zamykająca
Dzięki wycięciu w formie litery V na zatyczce oraz odpowiednio dopasowanemu wycięciu na kartuszu zatyczkę można założyć 
jedynie w jednej prawidłowej pozycji. Rozwiązanie takie eliminuje ryzyko wysuszenia oraz zanieczyszczenia krzyżowego  
składników kleju podczas ponownego zamykania.

Dostępny w wersji z PP i PBT
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji różnorodnych klejów wiemy, że tworzywa PP i PBT nadają się optymalnie do 
wytwarzania opakowań. Tworzywa te cechuje wysoka jakość i dobry stosunek ceny do wydajności. 

Maksymalne bezpieczeństwo dzięki blokadzie tłoka 
Kartusz ten zawiera innowacyjny układ blokujący tłok wraz z odpowietrzeniem. 
Rozwiązanie to chroni przed kapaniem, nieprawidłowym otwarciem kartusza od tyłu, samoczynnym otwieraniem się kartusza 
w wyniku ewentualnego rozszerzenia się zawartości. Dzięki temu użycie kartusza jest jeszcze bardziej bezpieczne dla użytkow-
nika.

Dopasowane mieszacze i pistolety dozujące 
2GLUE50 pasuje do każdego standardowego pistoletu dozującego 50 ml. System zamka bagnetowego pasuje do mieszaczy 
GLUETEC, jak również mieszaczy bagnetowych innych producentów. Optymalną aplikację zapewniają mieszacze z serii  3D- 
Dynamix i GLUEMIX.  

Nowe mieszacze GLUEMIX 
Zoptymalizowane mieszacze z serii GLUEMIX ograniczają znacznie straty i mają bardzo korzystną cenę. Choć mieszacz ten jest 
krótszy o 2,5 cm, to zapewnia tak samo doskonałą jakość mieszania i pozwala na redukcję zużycia materiału podczas mieszania 
o ok. 30%. Dzięki temu przy każdej wymianie mieszacza oszczędzasz znaczną ilość materiału.
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WIKO Klebetechnik Sp. z o.o. · ul. Ekonomiczna 8 · 42-271 Częstochowa · POLAND
Tel.: +48 343 725858 · info.pl@gluetec-group.com · www.gluetec-group.com

Artykuł Nr.: DK502GLUE50_1:1_PBT_W | DK502GLUE50_1:1_PP_W


