
A Titebond Cold Press Veneer egy csúcsminőségű faragasztó, gazdaságos alternatíva a kontaktragasztókhoz, 
alkalmas nagyobb darabok furnérozására egyenes felületeken. A ragasztó speciálisan van kifejlesztve hideg 
furnérozásra masszív fán, faforgácslapon, MDF és más porózus anyagokon. A Titebond Cold Press relatívan 
gyors száradást szolgáltat, az áttetsző ragasztó nem tartalmaz káros vagy maró párlatokat, amelyek a 
kontaktragasztóknál előfordulnak. Továbbá megakadályozza a ragasztó átázását porózusabb furnéroknál.

Termék tulajdonságai
• Gazdaságos alternatíva a kontaktragasztókhoz
• Minimalizálja a ragasztó átázását
• Száradás közepes sebessége
• Káros párlatok nélkül
• Biztonságos – nem gyúlékony

Specifikációk
Típus Modifikált Polivinil acetát PVA  Tartalmaz VOC 2,0 g/l (Illékony szerves vegyületek tartalma)
Halmazállapot Cseppfolyós   Súly/gallon 4,17 kg (kb. 1,1 kg/1 l)
Szín Sárgásbarna 	 	 	 Hőosztály	*	Megközelítőleg 10°C.
Megszáradt	ragasztó	Sötét barna  Lobbanáspont > 93,5°C.
Száraz anyag 42%    Fagyasztás/olvasztás stabil
Viszkozitás (dinamikus) 4.500 mPa/s  pH 4,9
Szavatosság 12 hónap a vásárlás dátumától számolva zárt edényekben 21°C-ig.

* A hőosztály a minimálisan ajánlott hőmérsékletet adja meg, amelynél a ragasztó, levegő és anyagok lehetnek használat közben, hogy a jó kötés biztosítva legyen.

Kötés szilárdsága ASTM D-905 (Juharfa)
Hőmérséklet	 	 	 Szilárdság	 	 Fa	kudarca
Szoba	hőmérséklete	 	 2,508	psi		 	 6	%
65°C.	Éjszakán	keresztül	 	 656	psi	 	 	 0	%

Alkalmazási utasítások
Hőmérséklet	alkalmazásnál	min	10°C.
Nyitott	szerelési	idő 15 perc (21°C./ 50% relatív páratartalom).
Teljes	szerelési	idő	15-20 perc (21°C./ 50% relatív páratartalom).
Fogyasztás megközelítőleg 1 l / 6 m2 egy rétegben.
Kötelező	leszorító	nyomás	elégséges a két darab szoros érintkezésére (általánosan, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) tűlevelűekre, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi), 
közepesen kemény fára és 1,2-1,75 MPa (175-250 psi) v).
Alkalmazás	módja	műanyag edények adagoló heggyel finom felhordásra, a ragasztó továbbá alkalmazható hengerrel vagy ecsettel.
Tisztítás törölje le nedves kendővel, amíg a ragasztó nedves. Esetleg kaparja le és csiszolja le a maradékot smirgli papírral.

Cold	Press	Veneer	Faragasztó

Cold	Press	Veneer	Ragasztó

Gyártó:
Franklin International Inc
2020 Bruck Street 
Columbus, Ohio USA 43207 
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com

MŰSZAKI	LEVÉL

Korlátozások
A Titebond Cold Press furnérozó ragasztó speciálisan van fejlesztve furnérozásra és nem alkalmas más használatra. A ragasztó nem alkalmas külső 
használatra, se nedves környezetben való használatra. Ne használja, ha a ragasztó, anyag vagy levegő hőmérséklete nem haladja meg a 10°C. A fagy nem 
kell hogy korlátozza a ragasztó funkcionalitását, de sűrűsödést okozhat. A keverés visszaállítja az eredeti állapotot. Használat előtt olvassa el a biztonsági 
levelet. HASZNÁLAT ELŐTTI KEVERÉS BIZTOSÍTJA A TERMÉK HOMOGENITÁSÁT. KERÜLJE A FAGYÁST. TARTSA TÁVOL GYEREKEKTŐL.

FIGYELMEZTETÉS
Irritálja a szemet és bőrt. Ne nyelje le. Kerülje a ragasztó szembekerülését vagy bőr hosszantartó érintkezését a ragasztóval.
ELSŐSEGÉLY:	Lenyelés után ne hívjon elő hányást, keressen fel orvost. Szemmel való érintkezés esetén öblögesse vízzel legalább 15 percig és keressen 
fel orvost. A bőrrel való érintkezés helyeit mossa meg szappannal. Ha a szemek vagy bőr irritációja fennáll, keressen fel orvost.

információ	a	csomagolásokról	
Rend. kód Csomagolás Súly  EAN   
123-5175  946 ml     1,102 kg  037083051759 
123-5176  3,78 l     4,290 kg  037083051766

Forgalmazó:
IGM nástroje a stroje s.r.o.
TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD
V Kněžívce 201, 252 67 Tuchoměřice
Tel: 220 950 910; www.igm.cz
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