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K 1720
Nagyszilárdságú melegburkolati kontaktragasztó
Burkolati profilok kontakt módon történô ragasztására

JELLEMZÔI

• toluolmentes, egyéb aromás oldószert sem tartalmaz

• kontakt módon ragaszt

• gumi és profilragasztásra is alkalmas

• nagy ragasztóerô

• székgörgô igénybevételnek ellenáll

• padlófûtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Oldószertartalmú, extra erôs, polikloroprén 
alapú kontaktragasztó – PVC-, linóleum-, tûfilc- és 
sima, csiszolt hátoldalú gumiburkolat, valamint 
lépcsô profil, élvédô, szegôléc és lábazati 
elem ragasztására – betonra, fára, fémre és 
az építôiparban jellemzôen alkalmazott egyéb 
felületre. Különösen ajánlott nem szívó- és formázott 
felületre (pl. lépcsôre). Fontos: a ragasztót mind a 
két felületre fel kell hordani! 

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉS
A ragasztandó (javítandó) felületeknek szilárdnak, 
száraznak, por- és zsírmentesnek  kell lennie.  
A jobb tapadás érdekében célszerû azokat 
érdesíteni (csiszolás). Ha szükséges, az aljzatot 
a megfelelô Ceresit alapozó és aljzatkiegyenlítô 
segítségével ki kell egyenlíteni. Elôtte a tömör, nem 
szívó aljzatot (pl. járólap, fémfelület) zsírtalanítsa, 
majd a tiszta felületet érdesítse.

ALKALMAZÁS
A ragasztóanyagot sima vagy A4 fogazású 
kenôlappal illetve rövid szôrû ecsettel vékonyan és 
egyenletesen kell felhordani mindkét ragasztandó 
felületre. A felületeken jól látható, egybefüggô 
filmréteget kell képeznie. Porózus, erôsen 

nedvszívó felületeket célszerû a ragasztóanyaggal 
kétszer átkenni. A ragasztóanyag teljes száradása 
után (20 – 30 perc) történhet meg a felületek 
összeillesztése és préselése. Figyelem: a ragasztás 
szilárdsága a préselés nagyságától, nem pedig 
annak idôtartamától függ!

FONTOS TUDNIVALÓK
+5°C alatt a ragasztó megdermed, de szobahômér-
sékleten tartva, minôségromlás nélkül visszanyeri 
eredeti viszkozitását. Az oldószer elpárolgásához 
szükséges idô a napi klímaviszonyok függvénye. 
A ragasztófilm száradását 10 – 30 perccel a fel-
hordás után ujjal ellenôrizhetjük. A száraznak tûnô 
felületeket (a nyitott idôn belül) pontosan illesztve, 
rövid ideig, nagy erôvel össze kell nyomni, eset-
leg préselni. Fokozottan hôálló ragasztások kiala-
kításához a Palmatex kontaktragasztót célszerû 
alkalmazni. A munkaeszközök és szerszámok, 
valamint a friss ragasztó foltok az oldószer elpá-
rolgásáig Palma Lemosó és Hígítóval tisztíthatók! 
A szerszámok tisztítása hasonló módon történik.  
A megszáradt ragasztóanyagot már csak mecha-
nikusan lehet eltávolítani.

Új receptúra!
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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

Munkavédelmi elôírások:

Csak jól szellôztetett helyiségekben alkalmazható.

Csatornába engedni nem szabad!

A sztatikus feltöltôdés ellen védekezni kell!

Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

A ragasztóanyag tûzvédelmi besorolása: 
Robbanásveszélyes!

Felhasználása közben szikra- és lángképzôdéssel 
járó tevékenység végzése tilos (pl. hegesztés, 
dohányzás ,  e l ek t romos  be rendezések 
használata)! Nagyon gyúlékony! A ragasztó 
nem rendeltetésszerû használata, gôzeinek tartós 
belélegzése egészségkárosodással járhat.

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:  polikloroprén alapú oldószeres 

ragasztóanyag

Szín: szürkésbarna

Szárazanyag-tartalom: 35 +/-2%

Viszkozitás:  20°C-on Brookfield RVT 6/20: 
4,5 - 5,5 Pas

Nyitott idô: 10 - 30 perc

Hôállóság:  + 70°C-ig

Oldószerek:  etil-acetát 20 - 40%, ciklohexán  
20 - 40%, aceton 5 - 10%, oldószer 
nafta 5 - 10%

Hígítása:  szükség esetén Pattex Lemosó és 
Hígítóval

Anyagszükséglet: kb. 300 ml/m2

Hôállóság:  szállításkor, tárolásnál +5°C - +40°C 
(+5°C alatt megdermed).

Fenti adatok átlagos idôjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív 
páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hômérséklet, illetve 
magasabb páratartalom esetén a száradási idô megnôhet.

KISZERELÉS
1 l, 5 l és 10 liter fémdobozban

TÁROLÁS
Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és hûvös 
helyen. A ragasztóanyagot a tûzveszélyességi 
besorolás elôírásainak betartásával az MSZ 
13 587 szerint kell tárolni.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôirt tárolás mellett a gyártástól számított 24 
hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A göngyöleget csak akkor tegyék a hulladék 
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. A ragasztóanyag csak 
a termékismertetôben feltüntetett területeken 
használható fel. A termékparamétereket gyakorlati 
tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján 
adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége 
miatt, a munka megkezdése elôtt célszerû 
próbaragasztást végezni. A burkolóanyag-gyártók 
használatra vonatkozó utasításait mindenkor 
vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás: 
Tel.: 30/9192-938


