
Експерт 
в меблевих
клеях
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якісні клеї на основі сольвенту та 
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HOTMELT
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ТОВ «Роллтекс» – українська компанія, профіль якої 
Гуртова та Роздрібна торгівля якісними матеріалами для 
меблевої, текстильної, медичної та інших галузей промисловості 
на ринку України і Світу.
Ми запрошуємо Вас до співпраці і гарантуємо ряд переваг, що 
випливають з професіоналізму і багаторічного досвіду роботи нашої 
команди

Наші основні переваги:
• Ми експерти свого діла
• Безстроковий післяпродажний сервіс
• Підтримка в налаштуванні клейових систем
• Для всіх наших клієнтів ми використовуємо Індивідуальний підхід
• Тільки якісна продукція від кращих виробників України і Світу

Продукція

Клей WELLBOND
Клей HOTMELT

Всі наші клеї мають 
Європейські сертифікати 

REACH, а також 
відповідають 

державним санітарним 
нормам СЕС України.

Ми запрошуємо Вас ознайомитися з нашою 
Продукцією і зв’язатися з нами 
для майбутньої співпраці!



Синтетичний каучук
Легкий запах органічного сольвенту 
80 сек (+/- 10)
0,850 г/cм3 (±0,02) г/cм3 
Жовтий / Червоний
Прибл. 39% +/-2
0 - 5 хв(одна сторона)
Від +18 С до + 25 С
Від +5 С  до + 30 С
Від -10 С до + 35 С
12 місяців з дати виробництва
2-6 бар

Синтетичний каучук
Легкий запах органічного сольвенту 
185 сек (+/- 10)
0,910 г/cм3 (±0,02) г/cм3 
Жовтий / Червоний
Прибл. 60 % +/-2
0 - 10 хв(одна сторона)
Від +18 С до + 25 С
Від +5 С  до + 30 С
Від -10 С до + 35 С
12 місяців з дати виробництва
2-6 бар
Прибл.1 x 50 г/м2
Прибл. 2 x 25 г/м2

Основа 
Запах 
В’язкість 
Щільність  
Колір 
Сухий залишок 
Відкритий час
Рекомендована Робоча температура
Температура Зберігання
Температура Транспортування
Термін зберігання в оригінальній упаковці
Робочий тиск

Основа 
Запах 
В’язкість 
Щільність  
Колір 
Сухий залишок 
Відкритий час
Рекомендована Робоча температура
Температура Зберігання
Температура Транспортування
Термін зберігання в оригінальній упаковці
Робочий тиск
Витрати клею одна сторона
Витрати клею дві сторони

WELLBOND W-350  
(Клей на основі синтетичного каучуку)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

WELLBOND W-460 UL
(Клей на основі синтетичного каучуку)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* Технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від умов зберігання.

* Технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від умов зберігання.

Каністра 13 кг
Бочка 170 кг
IBC  800 кг

Каністра 13 кг
Бочка 170 кг
IBC  800 кг

Меблева та текстильна промисловості, виробництво матраців, оббивки, дублювання та 
з’єднання тканин, для склеювання килимів, поліуретанового поролону з поролоном, з 
деревиною, з повстю, з тканиною, волокном, металом та пластиком.

Меблева та текстильна промисловості, виробництво матраців, оббивки, дублювання та 
з’єднання тканин, для склеювання килимів, поліуретанового поролону з поролоном, з 
деревиною, з повстю, з тканиною, волокном, металом та пластиком.

WELLBOND W-600 M 
(Клей на основі синтетичного каучуку)

Синтетичний каучук
Легкий запах органічного сольвенту 
110 сек (+/- 10)
0,850 г/cм3 (±0,02) г/cм3 
Жовтий / Червоний
Прибл. 52 % +/-2
0 - 5 хв (одна сторона)
Від +18 С до + 25 С
Від +5 С  до + 30 С
Від -10 С до + 35 С
12 місяців з дати виробництва
2-6 бар
Прибл.1 x 50 г/м2
Прибл. 2 x 25 г/м2

Основа 
Запах 
В’язкість 
Щільність  
Колір 
Сухий залишок 
Відкритий час
Рекомендована Робоча температура
Температура Зберігання
Температура Транспортування
Термін зберігання в оригінальній упаковці
Робочий тиск
Витрати клею одна сторона
Витрати клею дві сторони

Каністра 13 кг
Бочка 170 кг
IBC  800 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* Технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від умов зберігання.

Меблева та текстильна промисловості, виробництво матраців, оббивки, дублювання та 
з’єднання тканин, для склеювання килимів, поліуретанового поролону з поролоном, з 
деревиною, з повстю, з тканиною, волокном, металом та пластиком.



Клей-розплав на основі PSA HM-080

2200 ± 300 cPs (170 ° C за Brookfield)
Жовтий 
0 - 2,5 хв (одна сторона)
80 ° С 
160 - 170 ° C 
В оригінальній упаковці 12 місяців з дня 
виготовлення 
Прохолодне, сухе місце, берегти від 
прямих сонячних променів 
Для використання з клейовими 
машинами для нанесення 
клею-розплаву, також може 
використовуватися у вигляді 
розпилення

В’язкість 
Колір 
Відкритий час
Точка розм’якшення
Рекомендована робоча температура
Термін зберігання

Місце зберігання

Методи використання

Ящик: 10 кг 
Подушка: ~ 40 ± 10 г

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* Технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від умов зберігання.

Меблева та текстильна промисловості, виробництво матраців, оббивки, дублювання та 
з’єднання тканин, для склеювання килимів, поліуретанового поролону з поролоном, з 
деревиною, з повстю, з тканиною, волокном, металом та пластиком.

Адреса основного складу:
м.Дніпро, вул. Краснопільська 23а, Україна, 49008
(Працюємо з 9-18 Пн-Пт)

Головний офіс:
тел: +38 (096) 814-04-55

Відділ продажів:
тел: +38 (068) 688-68-62  Email: sales@rolltex.in.ua
тел: +38 (067) 314-80-25   Email: sales2@rolltex.in.ua

Відділ Постачання та Логістики:
тел: +38 (068) 887-93-16 ( Viber / WhatsApp / Telegram )
Email: snab@rolltex.in.ua

info@rolltex.in.ua

t.me/YuliiaRolltex

Rolltexpro

WELLBOND W-18 
(Клей на основі синтетичного каучуку)

Синтетичний каучук
Легкий запах органічного сольвенту 
70 сек (+/- 10)
1,20 г/cм3 (±0,02) г/cм3 
Жовтий / Червоний
Прибл. 39 % +/-2
0 - 3 хв(одна сторона)
Від +18 С до + 25 С
Від +5 С  до + 30 С
Від -10 С до + 35 С
12 місяців з дати виробництва
2-6 бар

Основа 
Запах 
В’язкість 
Щільність  
Колір 
Сухий залишок 
Відкритий час
Рекомендована Робоча температура
Температура Зберігання
Температура Транспортування
Термін зберігання в оригінальній упаковці
Робочий тиск

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* Технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від умов зберігання.

Каністра 15 кг
Бочка 225 кг
IBC 1200 кг

Меблева та текстильна промисловості, виробництво матраців, оббивки, дублювання та 
з’єднання тканин, для склеювання килимів, поліуретанового поролону з поролоном, з 
деревиною, з повстю, з тканиною, волокном, металом та пластиком.

rolltex.in.ua




