
Tulajdonságok

•   szerves oldószert nem tartalmaz
•   áttetszôvé szárad
•   rugalmas kötést biztosít
•   nagy kötési szilárdság
•   D4 vízállóság (DIN EN 204 szerint)
•   nagy hôstabilitás
•   öregedésálló

 FElHasZnálásI TERÜlET

Alkalmazható nyílászáró szerkezetek gyártásánál 
(csapos kötések, szélesítô- és hosszabbító toldá-
sok ragasztása stb.), valamint furnér, farostlemez, 
dekorációs lap és „ABS” lap ragasztására külön-
bözô nedvszívó felületekhez.

a FElÜlET ElÔkÉsZÍTÉsE

A ragasztandó felületekrôl távolítsa el az esetle-
gesen meglévô tapadást gátló anyagokat (olaj, 
gyanta stb.), a laza részeket, valamint a port és a 
szennyezôdést. Ezen kívül nagy figyelmet kell fordí-
tani a szerkezeti elemek megfelelô illeszkedésére. 
A ragasztás megkezdése elôtt célszerû ellenôrizni 
a fa elôírt nedvességtartalmát (8% – 12%). Az elôírt-
nál magasabb nedvességtartalom ugyanis meg-
hosszabbítja a kötési idôt. A 15%-nál magasabb 
nedvességtartalom a kötés jelentôs gyengülésével 
jár együtt. Magas viasztartalmú fák esetében, mint 
pl. a teakfa, mossuk le a gyantát a ragasztandó 
felületekrôl a megfelelô oldószerrel (pl. aceton).

FElHoRdás És pRÉsElÉs

Felhasználás elôtt a ragasztóanyagot alaposan fel 
kell keverni. A ragasztó felhordása apró fogazású 
kenôlappal, ecsettel vagy gépi felhordó eszközzel 
(pl. ragasztó henger) történjen – az egyik vagy 
mindkét felületre. Nehezen ragasztható fafajtáknál 
és csapos fakötéseknél javasolt a ragasztó felhor-

dása mindkét oldalra.
A fémbôl készült szerszámokat elszínezheti, ezért 
azok használata nem javasolt. A felületeket ponto-
san kell illeszteni és megfelelô erôvel összepréselni. 
A nyomás erejének 0,2 N/mm2 és 0,5 N/mm2 

közt kell lennie (függ a faanyag szerkezetétôl, alak-
jától és tömörségétôl). A feszültség alatt lévô munka-
darabok ragasztásakor növelni kell a nyomóerôt. 
Tapasztalatok szerint a nyomóerô növelése együtt 
jár a végsô ragasztási szilárdság növekedésével 
is.
Présidô:
A présidô függ a ragasztásban résztvevô anya-
gok és a környezet hômérsékletétôl, a fa fajtájától, 
vastagságától, nedvességtartalmától, a ragasztó 
viszkozitásától, valamint az alkalmazott nyomás 
nagyságától. Normál körülmények között, 23˚C-
on a présidôk a következôképp alakulnak:
Csapos kötések:  kb.  60–120 perc
Felületi ragasztások: kb. 30–40 perc (lucfenyô, 
fenyô, vörösfenyô, tölgy)
Nyitott idô:
A nyitott idô max. 10 perc, amit jelentôsen befolyá-
solhat a helyiség hômérséklete, a levegô páratartal-
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Egykomponensû, D4 vízállóságú ragasztó
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ma, a fa nedvességtartalma, valamint a felhordott 
ragasztó mennyisége. Ez az idô áll rendelkezésre 
az alkatrészek összeillesztésére és a préseléshez 
történô elôkészítéshez.

FonTos TudnIValÓk

Mivel a Ponal 1K D4 pH értéke kb. 3, a fém-
bôl készült szerszámokat és egyes fafajtákat (pl. 
tölgy) sötétesen elszínezheti. Ez az elszínezôdés,  
bizonyos esetekben oxálsav vizes oldatával  
eltávolítható.
Az, hogy okoz-e elszínezôdést a ragasztó és ha 
igen, milyen mértékben, erôsen függ a fa anya-
gától és szerkezetétôl, amit befolyásol a fakiter-
melés idôpontja, helyszíne ill. a fa elôkezelésé-
nek módja. Ebbôl a szempontból kritikus fafajta a 
tölgy, a juhar, a bükk, a körte és a cseresznye. 
Ezért a ragasztás megkezdése elôtt célszerû pró-
baragasztást végezni. A faanyagon – a klimatikus 
viszonyok függvényében – kisebb elszínezôdések 
jelentkezhetnek hosszabb idô elteltével is.
Kültéri alkalmazásnál a fa szerkezeteket filmképzô 
felületvédelemmel kell ellátni, amelyet idôszakosan 
meg kell ismételni. Vízállóság: a „Ponal 1K D4” 
ragasztó az alkalmazást követô 7. napon éri el a 
teljes vízállóságát.
 A még meg nem kötött ragasztó a felületrôl és a szer-
számokról vízzel lemosható, a megkötött ragasztó 
már csak mechanikus úton távolítható el. Szükség 
esetén a ragasztóanyag max. 5% mennyiségû  
vízzel hígítható. Fagyveszélyes!

MÛsZakI adaTok
 
Összetétel:  polivinil-acetát bázisú 

mûgyanta ragasztóanyag
Vízállósági fokozat: D4 (EN 204 szerint)
Hôstabilitás:  > 7 N/mm2 (Watt 91 sze-

rint vizsgálva)
Sûrûség: 1,1 g/cm3

Kiadósság: 120–180 g/m2

Viszkozitás: kb. 3.000 – 9.000 mPas 
Nyitott idô: 10 perc (+23˚C-on)
pH érték: kb. 3

Felhasználható:  +10˚C felett (egyaránt a kör-
nyezet, a ragasztásra kerülô 
anyag és a ragasztóanyagra 
vonatkozóan)

kIsZERElÉs

10 kg mûanyag vödör, 30 kg kanna

TáRolás

Jól lezárva, eredeti csomagolásban, száraz, fagy-
mentes, hûvös helyen.

FElHasZnálHaTÓ

A gyártástól számított 6 hónapig.

EgYÉB InFoRMáCIÓk

Csatornába önteni nem szabad. A göngyöleg és a 
megszáradt ragasztómaradvány háztartási hulla-
dékként kezelendô. 
A Ponal 1K D4 faipari ragasztó csak a termékis-
mertetôben feltüntetett területeken használható fel. 
A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink 
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A 
ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sok-
félesége miatt a munka megkezdése elôtt célszerû 
próbaragasztást végezni.

MÛsZakI sZakTanáCsadás:

Tel.: 06–30/9192–915

gYáRTja:

Henkel Magyarország Kft. Váci Gyára,
H–2600, Vác, Szent László út 1.
Tel.: (27) 317–088

FoRgalMaZZa:

Henkel Magyarország Kft,
H–1113,
Dávid Ferenc u. 6.

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H–1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H–1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36–1) 372–5555 • Fax: (+36–1) 209–1543


