Palma Fa Normál
Faragasztó

Jellemzôi
• Felhasználáskész
• Vizes diszperziós
• Áttetszôre szárad

Alkalmazási terület
A ragasztóanyag mindenfajta faáru és mûanyag dekorációs lap ragasztására szolgál. Használható barkácsolásnál, szerelésnél (köldökcsap, csapos kötések,
szélesítô és hosszabbító toldások), fugaragasztásra, tömör fa ragasztására és felületragasztásra (furnérozás,
farostlemezek, dekoritlapok és hasonlók).

Alkalmazás
A ragasztási film enyhén opálos, áttetszô. A ragasztó
felhasználását szobahômérsékleten, optimálisan 14˚C
felett kell végezni. Alkalmazható egy- vagy kétoldalas
kenéssel is. Az elôkészített felületekre a ragasztóanyag
felhordható ecsettel, kenôlappal, illetve hengerrel, gépi
úton. Kötési idô a kezdeti szilárdsághoz 3–5 óra, a
továbbfeldolgozáshoz 18–24 óra pihentetési idô szükséges. A végleges kötésszilárdságot a ragasztás 24 óra
alatt éri el. A ragasztandó fa nedvességtartalma 10±2%
legyen. A ragasztófelesleg a ragasztást követôen vízzel
eltávolítható, száradás után a ragasztóanyag vízoldhatatlan réteget képez, amelyet csak mechanikus úton lehet
eltávolítani.

Hogyan kell ragasztani?
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Kiszerelés: 250 g, 750 g

FONTOS TUDNIVALÓK
Tárolás: Fagyveszélyes! Szállítása és tárolása csak
5–30˚C-on, zárt edényben történhet. Eltartható a gyártástól számított 12 hónapig. A gyártás idôpontját lásd
a csomagoláson (év/hónap/nap). A ragasztóanyag a
hazai és a nemzetközi rendeletek értelmében nem veszélyes. Csatornába önteni nem szabad. A ragasztóanyagot a kifehéredési pont alatti hômérsékleten alkalmazni nem szabad, mivel ez alatt a hômérséklet alatt a
ragasztó nem köt meg! A Palma Fa Normál ragasztó ne
érintkezzen vas szerszámmal (elszínezôdés miatt).

ÖSSZETÉTEL
Vinilacetát kötôanyagú, nagy kötési szilárdságú ragasztóanyag.
3

4

Mûszaki adatok
Vízállósági fokozat:

D2 (EN204)

Kiadósság:

100–200 g/m2

Szárazanyag-tartalom:

47,5-52,5%

Viszkozitás:

8-15 Pas

Nyitottt idô:

8 perc

Kifehéredési pont:

5˚C
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Kiszerelés
Csomagolás:
		

250 g
flakon

750 g
flakon

Gyüjtôcsomagolás:
		

12 db/
karton

12 db/
karton

06 30/919-2926

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást végezni. Jelen mûszaki adatlap
tapasztalataink alapján, a mûszaki fejlôdés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak
termékeink mindig állandó, magas szintû minôségére vállalunk szavatosságot.
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