
 
 

                           
                           
   

 
 
ICE-Trade Materiały do Wulkanizacji na Zimno  
 

 
 
ICE-Trade® Materiały do Wulkanizacji na Zimno są stosowane przez wiele firm, między 
innymi przez producentów kół pasowych i przenośników taśmowych. 
Wybierają oni nasze spoiwa ze względu na ich jakość i niezawodność. 
Spoiwa IT produkowane są na bazie dwuskładnikowej CR. 
 
Nasz asortyment obejmuje następujące spoiwa i rozwiązania: 
• Serie IT, cement wiążący na zimno, na bazie trichloroetylenu lub polichloroprenu 

w kolorze czarnym, białym lub przezroczystym 
• Utwardzacz IT dla cementu wiążącego na zimno z serii IT 
• Podkład do metalu IT 
• Spoiwo PU / PVC IT, z utwardzaczem 
• Spoiwo dla gumy naturalnej IT NR, jednoskładnikowe 
• Specjalny podkład do metalu dla spoiwa IT NR  
• Środki czyszczące i odświeżające 
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Specyfikacje techniczne: 

 
*     Wartości wskazane dla wymaganej jakości / m² i czasu schnięcia / oczekiwania są wartościami 
przybliżonymi i zależą od temperatury, wilgotności itd. 
       
 
* *   Dla utwardzaczy ciężar właściwy to  ~1, stąd I gr. ~ 1 ml.  
 
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji. 
 

© ICE-Trade ® sro 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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Produkt Opis Zapotrzebowanie 
* 

Zastosowania Spis treści Schnięcie / 
czas 
oczekiwania 
* 

IT2 Spoiwo dwuskładnikowe, na 
bazie polichloroprenu, 
roztwór trichloroetylenu. 
Niepalne 

250 gr. / m² / 
warstwa 

Wiązanie na zimno taśm 
przenośnikowych, otulin i 
okładzin kół pasowych 
Wymagany jest 
utwardzacz IT. 

550 gr. 
1,1 kg. 
6,5 kg. 
41 kg. 
290 kg. 

10 – 20  
min. 

IT4 Spoiwo dwuskładnikowe, na 
bazie polichloroprenu, wolne 
od roztworu CFC i związków 
aromatycznych. 
Czarny (IT4 B), biały  
(IT4 W) lub przezroczysty 
(IT4 T). 

150 gr. / m² / 
warstwa 

Wiązanie na zimno taśm 
przenośnikowych, otulin i 
okładzin kół pasowych 
Wymagany jest 
utwardzacz IT. 

300 gr. 
650 gr. 
4 kg. 
24 kg. 
170 kg. 

5 – 15  
min. 

Utwardzacz IT  Około 7% 
objętości.  
          * * 

Do zastosowania z IT2 & 
IT4 B. 

24 ml. 
50 ml. 
320 ml. 
1 l. 

 

Podkład do 
metalu IT      
          

Dla wstępnego uszlachetnienia 
powierzchni metalowych, 
przed wiązaniem gumy do 
metalu.   

150 – 200 gr. / m² Koła pasowe, ślizgi, rolki 
itd. 

250 gr. 
700 gr. 
4 kg. 

30 min. 

Spoiwo IT P Przezroczyste 
dwuskładnikowe spoiwo dla 
produktów PU i PVC. Baza 
PU, wolne od CFC i związków 
aromatycznych. 

150 gr. / m² / 
warstwa 

Lepsze przyleganie ze 
specjalnie opracowanym 
utwardzaczem. Zwiększa 
przyleganie i odporność 
cieplną. 

300 gr. 
650 gr. 
4 kg. 
24 kg. 

1 – 3  
min. 

Utwardzacz IT 
P 
 

Czysty, nisko-koloryzujący.  
 

Około 5% wagi.  
          * * 

Do zastosowania ze  
Spoiwem IT4 W & IT4 T i 
z IT P. 

15 gr. 
24 ml. 
33 gr. 
50 ml. 
200 gr. 
600 gr. 

 

Spoiwo IT NR      
       

Jednoskładnikowe, przyleganie 
do gumy naturalnej (NR), 
przezroczyste, wolne od CFC 
i związków aromatycznych. 

150 gr. / m² / 
warstwa 

Para, guma czerwona ICE-
Trade itd. 

300 gr. 
650 gr. 
4 kg. 
24 kg. 

10 min. 

Podkład do 
metalu IT NR 
 

Dla wstępnego uszlachetnienia 
powierzchni metalowych, 
przed wiązaniem gumy do 
metalu.   

100 – 150 gr. / m² Koła pasowe, ślizgi, rolki 
itd. w połączeniu z gumą 
naturalną. 

400 gr. 
900 gr. 
5,5 kg. 
35 kg. 

30 min. 
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