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

MINÔSÉG A MESTEREKNEK

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Felhasználható a lakkozott felületekre különféle fa-
anyagok ragasztására, illetve felületkezeléskor lakkal
szennyezett csapok ragasztásához.

MÛSZAKI ADATOK
pH-érték: kb. 7,5.
Kötéserôsség: általánosságban a Ponal Lakkragasztó
alkalmazásakor kialakuló kötéserôsség nagyobb, mint
a fa belsô szilárdsága. A végsô kötéserôsség 3–4 nap
elteltével alakul ki.
Sûrûség: kb. 1,1 g/cm3.
Az illesztések színe: krémszínû.
Felhordási hômérséklet: legalább +5 °C (mind a kör-
nyezeti hômérsékletre, mind az anyag hômérsékletére
vonatkozóan).
Anyagszükséglet: kb. 150 g/m2, a felület nedvszívó
képességétôl függôen.
Felhordási idô: körülbelül 10 perc szobahômérsékleten
(+23 °C).

ALKALMAZÁS
Felületelôkészítés, felhordás:
A ragasztandó felületeknek illesztésre elôkészítettnek és
tisztának kell lenniük. A Ponal Lakkragasztót a ragasz-
tandó felületre egy oldalon, vékony rétegben, ecset,
mûanyag fogazott spatula vagy kézi henger segítsé-
gével kell felvinni. A ragasztandó anyagok egyikének
nedvszívónak kell lennie.

Ragasztási körülmények:
A nyitott idô a környezeti hômérséklettôl, a levegô nedves-
ségtartalmától, a fa nedvességtartalmától, valamint a
ragasztó mennyiségétôl függ. A ragasztó felhordásától
számított 10 percen belül kell a részeket összeilleszteni,
amikor a ragasztó még nedves.
Préselési nyomás hozzávetôleg 0,2 N/mm2. A prése-
lést szabványos eszközzel, préssel stb. lehet végezni. A
felületek különbözôségét figyelembe véve célszerû lakk-
és felülettípusonként próbaragasztást végezni.

PONAL Lackleim

MÛSZAKI TERMÉKISMERTETÔ

Lakkragasztó

ÖSSZETÉTEL
Polivinil acetát alapú felhasználásra kész, egykom-
ponensû speciális vizes diszperziós ragasztóanyag.

TULAJDONSÁGOK

� nagy kötéserôsség

� ragasztási képesség HPL és PVC felületeknél

� ragasztási képesség: NC, DD,SH lakkoknál és
politúrozott felületeknél

Érvényes:
2002. szept. 1-jétôl
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Tisztítás:
Közvetlenül használat után hideg vízzel lehet a tisztítást
végezni. A megkérgesedett vagy megszáradt ragasztót
eltávolítás elôtt több napon keresztül vízben kell áztatni.

Tárolás:
Szorosan lezárva kell tárolni. Ne tegyük ki fagypont
alatti hômérséklet hatásának. A 30 °C feletti tárolási
hômérsékletet kerülni kell.
Eltarthatóság: szorosan lezárt, eredeti csomagolásban a
gyártástól számított 6 hónap.
Gyártási idôpont: lásd a csomagoláson. 1. szám: év,
2–4. szám: év napja.

MEGJEGYZÉS
A ragasztóanyag tárolásánál és felhasználásánál, biz-
tonsági óvintézkedések nem szükségesek.

Töltôtömeg:
400 g, mûanyag flakon kiöntôvel


