
Kleje do produkcji materacy 

Materace dostępne są w różnych wersjach i typach oraz są tak  
zaprojektowane, aby spełnić szczególne potrzeby dotyczące spania. 
Ważnym komponentem materaca jest klej, który musi spełnić rozmaite 
wymagania, aby umożliwić spokojny sen.

Nasze kleje zostały opracowane do montażu jednostek sprężyn  
kieszeniowych do produkcji materaców wielopoziomowych, a zwłaszcza 
do materaców naciskowych do pakowania rolkowego. Produkty nasze są 
doskonałe do klejenia różnych włóknin i zapewniają dobrą elastyczność 
podczas utwardzania w celu rolowania i rozwijania materaca oraz jego 
transportu. Wspomagają trwałość Twoich aplikatorów poprzez  
zredukowany wysiłek w zakresie czyszczenia i właściwości 
samooczyszczające dla bezproblemowej i bezpiecznej produkcji materacy.

Adhesives for the mattress manufactoring

Mattresses are available in various variations and types and are designed 
to meet specific sleeping needs. An important component of the mattress 
is the adhesive, which has to meet various requirements in order to make 
a restful sleep possible. 

Our adhesives have been developed for the assembly of pocket spring 
units, for the production of multi-layer mattresses and especially for 
pressed roll-packed mattresses. They are ideal for bonding different  
nonwoven materials and provide good flexibility during curing for rolling 
the mattress in and out and transporting it. They support the longevity 
of your applicators through reduced cleaning effort and self-cleaning 
properties for trouble-free and safe mattress production.
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Twoje korzyści

 +   Bardzo dobra przyczepność do 
różnego rodzaju materiałów 

 + Wysoka wytrzymałość początkowa
 + Doskonała stabilność cieplna 
 + Do zastosowań ręcznych i  

 automatycznych
 + Zgodne z powszechnymi  

 technologiami aplikacyjnymi
 + Wysoka efektywność procesu 
 + Dobra elastyczność w celu  

 optymalnego rolowania i  
 rozwijania, transportu materaca 

Your benefits 
  

 +  Very good adhesion to a variety  
of materials

 + High initial strengths
 + Excellent thermal stability 
 +  For manual and automatic 

applications
 + Compatible with common  

 application technologies
 + High process efficiency
 + Good flexibility during curing for  

 optimum rolling in and out,  
 transport of the mattress
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KLEJE

Próbka produktu: Kleje samoprzylepne 
do materaców wielowarstwowych. 
Product sample: Pressure-sensitive 
adhesives for multi-layer mattresses.
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+ Bardzo dobra przyczepność do różnego   
    rodzaju materiałów 
+ Very good adhesion on a variety of materials

+ Zapewniają dobrą elastyczność podczas   
    utwardzania 
+ Good flexibility during curing

+ Zredukowany wysiłek w zakresie  
    czyszczenia 
+ Reduced cleaning effort

AD HE SIVE S FO R THE M AT TRE SS M ANUFAC TO RING

Name Colour Odor Viscosity
@ 160 °C

Melting  
point °C

Application

PSA hotmelts FOLCO MELT PSA H 1155/8 transparent very low 1.400 mPas 80°C Mattress assembly

FOLCO MELT PSA H 1125/6 transparent very low 2.000 mPas 85°C Mattress assembly

FOLCO MELT PSA H 1664/2 yellowish medium 2.300 mPas 66°C Mattress assembly

FOLCO MELT PSA H 4402 light yellowish low 900 mPas 67°C Mattress assembly

FOLCO MELT PSA H 6955/8 light yellowish low 1.700 mPas 80°C Mattress assembly

Name Colour Odor Viscosity
@ 160 °C

Melting  
point °C

Application

EVA hotmelts FOLCO MELT PSA H 6920 yellowish low 3.100 mPas 98°C Pocket spring core 
units

                                                

Name Colour Odor Viscosity
@ 160 °C

Melting  
point °C

Application

PO hotmelts FOLCO MELT PSA H 8920 white very low 3.100 mPas 98°C Pocket spring core 
units

For further information and additional product offerings please refer to our product information sheets or 
contact our experts p + 49 571 9339-255 / e adhesives@follmann.com.


