
Tulajdonságok

•   alacsony viszkozitású
•   jól porlasztható
•   hosszú nyitott idô
•   gyorsan köt
•   áttetszô, tartósan elasztikus ragasztófilmet 

képez
•   a faipari munkáknál és a bútorgyártásnál  

elvárható legerôsebb kötési szilárdsággal  
rendelkezik - könnyen eltávolítható

 FElHasZnálásI TERÜlET

Alkalmazható fixen telepített és mobil köldökcsap 
belövô gépekhez.

a FElÜlET ElÔkÉsZÍTÉsE

A felületeket úgy kell megmunkálni, hogy azok pon-
tosan illeszkedjenek egymáshoz. Tisztítsuk meg 
azokat a portól és a szennyezôdéstôl.

FElHoRdás

A munkadarab és a ragasztó hômérsékletének el kell 
érnie a +10°C-ot. A felhasználásra kész ragasztót 
töltse a gépbe, annak mûszaki leírásában foglaltak 
szerint. Szükség esetén, a ragasztóhoz max. 3 % 
tiszta víz adagolható.
A felhordó szerkezeteteket tisztítsa meg hideg- vagy 
kézmeleg vízzel, amíg a ragasztó meg nem szilár-
dult. A megkötött ragasztót, már csak mechanikus 
úton lehet eltávolítani a felületekrôl.

FonTos TudnIValÓk

A Dorus DD 060 ragasztó alkalmazható minden 
olyan ragasztó felhordó gépnél, amely idegen 
csap rögzítésére szolgál. A ragasztó környezetba-
rát, szerves oldószert nem tartalmaz. A göngyöle-
get csak akkor tegye a hulladékgyûjtôbe, ha az 

teljesen üres és nem tartalmaz ragasztómaradvá-
nyokat. A termékparamétereket gyakorlati tapasz-
talataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk 
meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a 
munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást 
végezni.

MÛsZakI adaTok
 
Összetétel: polivinilacetát diszperzió
szín: fehér, száradás után áttetszô
viszkozitás:  kb. 300 mPas 
 (Brookfield, 20 UpM)
pH érték: kb. 6,5
filmképzôdési  
hômérséklet: min. +5°C

kIsZERElÉs

10 kg, 27 kg

TáRolás

Eredeti göngyölegben, +5 °C felett, száraz és 
hûvös helyen.

FElHasZnálHaTÓ

A gyártástól számított 12 hónapig.

EgYÉB InFoRMáCIÓk

Csatornába önteni nem szabad. A már megszá-
radt ragasztómaradvány háztartási hulladékként 
kezelendô. 
A Dorus DD 060 csak a termékismertetôben fel-
tüntetett területeken használható fel. A termékpara-
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métereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési 
eredményeink alapján adtuk meg. A ragasztandó 
anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt 
a munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasz-
tást végezni.

FElHasZnálásI TanáCsadás 

A ragasztóanyag speciális felhasználási technoló-
giát igényel. Bevezetése elôtt javasoljuk a gyártó-
val történô személyes kapcsolatfelvételt. A techno-
lógiai ajánlásunktól eltérô használat miatti károkért 
felelôsséget nem vállalunk.

Mûszaki szaktanácsadás:
Tel.: 06-30-919-2915

FoRgalMaZZa

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest, 
Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (+36-1) 372-5555 
Fax: (+36-1) 209-1543
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Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
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