
Tulajdonságok
• oldószermentes
• magas kezdeti tapadás
•tiszta szórási kép
• magas hô- és nedvességállóság

 FElHasZnálásI TERÜlET
Kifejezetten alkalmas a 3 dimenziós ragasztásokhoz. PVC-, 
ABS- és PET-fóliák hôformázó présekben (membránnal vagy 
anélkül). Magas fényû fóliához is alkalmas.

alkalmaZás
A DORUS FD 143/6 LS 1K egykomponensû ragasztórend-
szer és ezáltal edzô nélkül feldolgozható. A felhordás szóró-
pisztollyal történik (fúvókaméret: 1,5-2 mm). Sima felületre 
általában elegendô az egyszeri felhordás. Külsô és belsô 
éleknél az elsô réteg száradása után egy második réteget is 
fel kell vinni. A legjobb kötési szilárdság elérése érdekében a 
ragasztott részeket 3 napon belül le kell zárni.
Tisztítás:
A ragasztóanyag megszáradása elôtt a felhordó szerszámo-
kat lehetôleg langyos vízzel gondosan meg kell tisztítani. A 
megszáradt ragasztóanyag csak mechanikus úton távolítha-
tó el.

mÛsZakI adaTok
Viszkozitás (Brookfield 20 ford./perc):  2500 mPa.s
Ph érték: 10
Szín:  fehér
Száradási idô: 20-50 perc a levegô hômérsékletétôl, 
páratartalmától és a felhordási vastagságtól függôen
Szellôztetési idô: 30-50 perc
Lezárási hômérséklet az élen a fugában:  65-85 °C
Présidô:  20-40 másodperc
Kikeményedési idô:  24 óra
Átkeményedési idô:  7 nap

TáRolás
Száraz hûvös helyen tárolható, anélkül, hogy a ragasztási 
szilárdságban csökkenés tapasztalható. A tárolás során 
óvjuk a magas hômérséklettôl, nedvességtôl, illetve közvetlen 
napfénytôl.

jElölés
A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet és a megfelelő 
EU-irányelvek szerint nem jelölésköteles.

FElHasZnálHaTÓ
A gyártástól számított min. 6 hónapig.

bIZTonságI TudnIvalÓk
A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet és a megfelelô 
EU-irányelvek szerint nem jelölésköteles.

FIgyElmEZTETés
A hôformázó prések széles miatt elôkisérletek 
szükségesek.

gyáRTja
DORUS Klebetechnik GmbH
Bopfingen, Németország

FoRgalmaZZa:
Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest, 
Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (+36-1) 372-5555 
Fax: (+36-1) 209-1543

DORUS FD 143/6 LS 1K
1 komponensû diszperziós ragasztóanyag 3 dimenziós alkalmazásokhoz
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A fenti adatok, mindenekelôtt a termékeink feldolgozására és alkalmazására vonatkozó javaslatok, saját tapasztalatainkon és ismereteinken alapulnak. Az anyagok különbözôsége, 
valamint az általunk nem befolyásolható munkafeltételek miatt javasoljuk, hogy minden esetben végezzenek elegendô számú saját kísérletet, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy 
termékeink a tervezett eljárásokhoz és feldolgozási célokra felhasználhatók.  Sem a jelen tájékoztató, sem szóbeli tanácsadás nem szolgál alapul velünk szemben szavatossági igények 
érvényesítésére, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság írható terhünkre.


