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• Rapidex

• Royal

• Sesame

• Swift

• TEC

• Thermonex

• TONSAN

• Weld Mount

• Wisdom

Adecol

Advantra
Bacon

CILBOND

Chapco

Childers

Clarity

Clean Melt

Conforma

Cyberbond

 Flexel

 Flextra

 Fortane

 Foster

 Full-Care

 Grout Boost

 ODOGard

 Parabond

 Prospec

 Rakoll

https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/brands/rapidex
http://www.royaladhesives.com/
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/brands/sesame
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/brands/swift
http://www.tecspecialty.com/
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/brands/thermonex
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/brands/tonsan
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/brands/weld-mount
http://www.wisdomadhesives.com/
https://www.adecol.com.br/en/
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/brands/advantra
http://www.baconadhesives.com/
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/brands/cilbond
http://chapco-adhesive.com/
http://fosterproducts.com/childers-products/
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/brands/clarity
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/brands/clean-melt
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/brands/conforma
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/brands/cyberbond
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/brands/flexel
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/brands/flextra
http://www.fortane.com/
https://fosterproducts.com/
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/brands/full-care
https://www.tecspecialty.com/products/grouts/grout-boost/
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/brands/odogard
http://www.royaladhesives.com/brand_r.asp?division_id=8
http://www.prospec.com/
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/brands/rakoll


Automotive Building and Construction

Elastomers Electronics

https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/markets-and-applications/automotive
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/markets-and-applications/building-and-construction
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/markets-and-applications/elastomers
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/markets-and-applications/electronics


Filtration Household Office & Kitchen Furniture

Hygiene and Nonwovens
Industrial Assembly and Repair

https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/markets-and-applications/filtration
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/markets-and-applications/household-office-and-kitchen-furniture
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/markets-and-applications/hygiene-and-nonwovens
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/markets-and-applications/industrial-assembly-and-repair


Medical Microsphere Technology

MRO New Energy

https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/markets-and-applications/medical
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/markets-and-applications/microsphere-technology
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/markets-and-applications/mro
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/markets-and-applications/new-energy


Packaging Panel Lamination

Paper Converting Polymers

https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/markets-and-applications/packaging
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/markets-and-applications/panel-lamination
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/markets-and-applications/paper-converting
https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/markets-and-applications/polymers


Textiles

Flexble packging

Transport

https://www.hbfuller.com/en/north-america/products-and-technologies/markets-and-applications/textiles




صنعت چوب
خصوصیات                         محل کارگیری                      نوع                    نام محصول       

گرانول

خالص

ناخالص

لبه چسبان اتوماتیک

لبه چسبان اتوماتیک

شفاف ، خط چسب نازک ،قدرت چسبندگی
متراژ باال

کرمی، چسبندگی قابل قبول ،مناسب برای 
انواع ماشین آالت ، قیمت مناسب



خصوصیات                         محل کارگیری                      نوع                    نام محصول       

قالبی

EVA لبه چسبان هولزهر

PUR لبه چسبانانواع

ذوب سریع ،کنترل مصرف ،کنترل 

انرژی ،تمیز کردن آسان

چسبندگی بسیار باال ،مقاومت دمایی باالی 

درجه ومقاوم دربرابر رطوبت وحالل150



صنعت چوب
نام محصول       نوع     خصوصیات                         محل کارگیری  

چسب سرد EVAC لمینیشن درپرس تخت 

قدرت چسبندگی باال ،گراماژ پایین ،توانایی 

انواع روکش کردن هایگالس ،پی وی سی ، 

کاغذ

چسب چوب ضد 
آب

PVA
پرس تخت و پرس 

ممبران
مناسب برای انواع اتصاالت چوبی،قابلیت 

روکش کردن اچ پی ال و روکش طبیعی 

،قابلیت تبدیل به استاندارد



صنعت چوب
محصول       نام خصوصیات                         محل کارگیری                 نوع        

چسب پرس 
ممبران وکیوم

پلی اورتان دو 
جزیی

پلی اورتان 
تک جزیی

انواع دستگاه پرس 

ممبران وکیوم و تخت

انواع دستگاه پرس 

ممبران وکیوم و تخت

دو جزئی ،قابلیت اسپری آسان با ویسکوزیته 

120مناسب ، مقاومت دمایی و رطوبتی باالنی 

درجه ،پایداری مناسب پس از ترکیب باز جز دوم

تک جزئی ، قایبلیت اسپری و ایجاد سطح یکنواخت

، گیرایش اولیه باال، مقاومت دمایی ورطوبتی باال



صنعت چوب
خصوصیات                         محل کارگیری                 نوع                 نام محصول

چسب رپینگ

رپینگدستگاه 

رپینگدستگاه

برای روکش کردن پی وی سی  برروی ام دی 

اف یا چوب ،مقاومت رطوبتی دمایی و رطوبتی 

باال مقاوم دربرابر کشش ،اوپن تایم کم
دستگاه رپینگ

SOLVENT

PO

PUR

برای روکش کردن انواع متریالها از جنس فلز و 

پالستیک وپلی وود ، یو پی وی سی،پس از 

خشک شدن مقاوم دربرابر حالل ،مقاومت دما 

ورطوبت ، دو جزئی

برای روکش کردن روکش طبیعی یا کاغذ بر 

روی ام دی اف یا چوب ، گراماز پایین ،سطح 

صاف ،چسبندگی اولیه باال، شفاف



صنعت چوب
محصول     نام نوع          محل کارگیری  خصوصیات  

چسب رولینگ دستگاه رولینگ

مصارف عمومی ،گیرایش اولیه باال ،مقاومت رطوبتی و 

دمایی فوق العاده ،مقاوم در برابر حالل ،قابل استفاده برای 

نئوپان و ام دی اف وشیت پی وی سی
PUR



چوب           صنعت 
خصوصیات                                       محل کارگیری                        نوع                   نام محصول     

پرایمر
SYNTHETIC 
POLIMER

Polyester

خطوط تولید پی 
وی سی

دستگاه رپینگ

میزان مصرف کم ،خشک شدن در دمایی محیط 

70ثانیه در دمایی 30الی 20،قابلیت خشک شدن 

درجه،اعمال به ضخامت کم

قابلیت اعمال با رولر و نازل و اسپری، زیرسازی قوی 

برای لمینیشن،مصرف کم،سطح یکنواخت 



صنعت چوب
خصوصیات                                       محل کارگیری                        نوع                   نام محصول     

پاک کننده 

مایع

گرانولی

پودری

دستگاه ذوب

دستگاه 

رپینگ

دستگاه 
رولینگ 

برای تمیزکاری خرطوم  ونازل ومخازن ذوب ، قطعات 

فلزی از گریس و روغن گردوغبار

برای پاک کردن چسب پی یو آر از مخازن ذوب و چسب 

گرم حرارتی 

روی تمیزکنندگی برای پاک کردن چسب پی یو آر از 

غلطک ،پخش شوندگی عالی،قدرت عالی



سوال و پاسخ






