
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Felhasználható kárpitosiparban alkalmazott PUR-habok
egymáshoz, illetve faanyagokhoz, forgácslapokhoz stb.
történô ragasztásához. A ragasztóanyag nem javasolt hô-
terhelésnek kitett felületek ragasztásához (pl. jármû
kárpitozás).

MÛSZAKI ADATOK
Szín: halványpiros
Szárazanyagtartalom: 39±2 %
Viszkozitás: 300±50 m Pas (Brookfield RVT 3/20)
Felhordó készülék: szórópisztoly forgósugaras

fúvókafej
ø1,5 mm-es fúvóka

Porlasztó nyomás: 3-6 atm
Nyitott idô: 1-8 perc
Hígitás, tisztítás: Palmafix oldószeres hígító

ALKALMAZÁS
Felületelôkészítés, felhordás:
A ragasztandó felületnek por- zsír- és szennyezôanyag
mentesnek kell lenniük. A ragasztó-anyagot fel kell keverni.
A ragasztást 14 °C feletti munkahelyen kell végezni. 
Ragasztási körülmények:
A felhordást az anyagok nedvszívóképességétôl függô-
en, egy vagy kétol-dalasan kell végezni. A nyitott idô az
egyenletesen felhordott ragasztóanyag mennyiségétôl,
a hômérsékleti és légáramlási viszonyoktól függ. A fe-
lületek illesztését 1 perc és 1/2 óra között kell elvégezni.
A kenéssel történô felhordás esetén a felhordott nagyobb
mennyiség miatt hosszabb nyitott idô szükséges.
Tisztítás:
A fölösleges ragasztóanyag az illesztést követôen oldó-
szerrel csak korlátozottan távolítható el. A megszilárdult
gyanta oldhatatlan réteget képez, mely csak mechanikus
úton távolítható el.

PALMAFIX Habragasztó

MÛSZAKI TERMÉKISMERTETÔ

Kárpitos anyagok oldószeres ragasztásához

Gyártja: Henkel Ragasztógyár, 2600 Vác, Derecske-dûlô 1., Telefon: (06-27) 314-835
Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft., 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.

MINÔSÉG A MESTEREKNEK

ÖSSZETÉTEL
Termoplasztikus kaucsuk alapú (SBS) tûzveszélyes
oldószertartalmú ragasztóanyag.

TULAJDONSÁGOK

� felhordás egy, vagy kétoldalasan

� rövid nyitott idô

� színezett

� aromás oldószereket nem tartalmaz

� felhordás elsôsorban szórással

Érvényes:
2002. január 1-jétôl



Tárolás:
A ragasztóanyag tûz- és robbanásveszélyes. Tárolása
és szállítása ennek figyelembe vételével történhet. Jól
zárható eredeti edényben +5 °C felett kell tárolni. 5 °C
alatti tárolásnál besûrûsödik. Szobahômérsékleten vissza-
nyeri eredeti sûrûségét. Eltartható a gyártástól számított
12 hónapig. Gyártás idôpontját lásd a csomagoláson.

Töltôtömeg:
20 kg-os fémkanna
4 kg-os és 1 l-es fémdoboz

FIGYELMEZTETÉS
A ragasztóanyag veszélyes termék. A tûz- és egészség-
védelmi elôírások (pl. elszívás, szikramentes környezet)
betartása kötelezô. Az elektrosztatikus feltöltôdést (pl.
ruházat) meg kell elôzni! Felhasználásánál a biztonsági
adatlap utasításai irányadók.

VESZÉLYESSÉG
A ragasztóanyag a 4/1997(II.21) rendelet értelmé-
ben jelölésköteles. Felhasználása, szállítása, tárolása
ennek figyelembe vételével történhet.

Mûszaki szaktanácsadás: Henkel Magyarország Kft. Váci Gyára, Tel.: (06-27) 314-835, Fax: (06-27) 317-087

MINÔSÉG A MESTEREKNEK


