MŰSZAKI ADATLAP

MEKOL SPECIAL
Fa és papír diszperziós ragasztó
LEÍRÁS
A MEKOL SPECIAL ragasztót, polivinilacetát diszperzió és adalékok keverékéből készült. Elsősorban
kézi csapragasztásra alkalmas, de alkalmazható fa, papír, hullámkarton ragasztására is porózus és nem
porózus felületeken.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
A ragasztó felhasználható:
- szélességi és vastagsági ragasztásra
- szerelési ragasztásra
- papír, karton és textil ragasztásra
A RAGASZTÓ TULAJDONSÁGAI
Kötőanyaga
Szin
Kötési idő
Viszkozitás 20°C-on
(ISO 2555 - Brookfield RVT, ors. 4/20 ford./perc)
pH érték (ISO 976)
Krétá pont
Jelölés

polivinilacetát polimer vizes diszperziója
feher, a szárazfilm áttetsző
közepesen gyors
4 500 - 7 500 mPas
kb. 4,5
kb. 5°C
nem szükséges, nincs a veszélyes
anyagok közé besorolva

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A ragasztót a tisztá és a száraz felűletere csak az rgyik oldara és egy rétegben visszük fel 150 – 200
g/m² mennyíségben. A préselési idő a munkafeltélektűl, a fa tipusától függ és ennek alapján a kővetkező
4 – 40 perc. A préselési nyomás 0,2 – 0,7 N/mm².
Optimális ragasztási feltételek:
A ragasztandó anyagok és környezet munkahőmérséklet 18 - 20°C
Relatív páratartalom
60 - 70 %
A faanyag nedvességtartalma
8 - 12 %
Ha a ragasztandó faanyag nedességtartalma magasabb, vagy nagyobb mennyiségű ragasztót kívánunk
felhordani és/vagy a javasoltnál alacsonyabb a munkahőmérséklet, meg kell hosszabbítani a préselési
időt.
A ragasztót nem szabad 15°C alatti hőmérsékleten használni! További megmunkálás a ragasztótt
felületen 24 óra száradás után végezhető.
KISZERELÉS
500 gr-os müanyag flakkonban forgalmazzuk a felhordásra alkalmas toldalékkal.
TÁROLÁS
Eredeti zárt csomagolásban +5° és +25°C közötti hőmérsékleten. Fagyérzékeny! Az előírás szerint tárolt
termék legalább 18 hónapig felhasználható.
A termékeinkre vonatkozó és fent leírt információknak és javaslatoknak eddig megszerzett saját tapasztalataink, laboratóriumi bevizsgálások,
gyakorlati alkalmazás az alapja.
Biztosítjuk termékeink minőségének állandóságát, valamint a műszaki specifikációval összehangolt paramétereket. Műszaki tanácsadó szolgálatunk
az Ön rendelkezésére áll. A vevőt pedig arra kötelezi, hogy termékeinket saját felhasználási területén (eljárás, anyagok) is próbálja ki. A
próbakísérletet meg kell ismételni az anyag cseréjekor vagy más szállító esetében is.
Mivel termékeinket különböző anyagokkal együtt és változó munkakörümények között használják, melyre nincs kihatásunk, szóbeli ajánlat, vagy
más körülmény miatt keletkező következményekért nem vállalunk felelősséget.
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