
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Poliuretán- vagy savra keményedô lakkal kezelt fa felüle-
tek, illetve melaminnal burkolt bútorlapok ragasztásához.

ALkALmAZÁS
Az enyvet felhasználásra kész állapotban szállítjuk, de 
szükség esetén max. 3% vízzel hígítható. A munkadarab 
és az enyv feldolgozási hômérséklete legalább +10°C 
legyen. A ragasztandó elemek por- és zsírmentességére, 
valamint a pontos méretû hézagokra ügyelni kell. Az illesz-
tési eltérések meghosszabbítják a kötési idôt és lecsökkentik 
a kötési szilárdságot. A ragasztandó felületeket nyitott 
idôn belül össze kell illeszteni és mindaddig préselni kell, 
amíg a további megmunkáláshoz elegendô kezdeti 
szilárdságot el nem éri. A különféle lakkok nagyon külön-
bözôen viselkednek ezért minden esetben végezzen 
próbaragasztást, hogy kiválassza a megfelelô lakkra-
gasztót. A lakk típusa, a lakkozás öregedése nagyban 
befolyásolja a nyitott idôt, valamint a présidôt. A teljesen 
átkeményedett lakkozott felület ragasztása nehézségeket 
okozhat. A fugából kifolyt felesleges ragasztó a lakkozott 
felületen matt foltot okozhat, ezért azt azonnal töröljük le 
róla.

Tisztítás: 

A felhordó készülékek a ragasztóanyag megszilárdulásá-
ig hideg vagy kézmeleg vízzel jól tisztíthatók. A meg-
szilárdult ragasztómaradékokat mechanikai úton kell 
eltávolítani.

Felhordás:
Vékony, egyenletes rétegben ecsettel, fogas spaknival, 
kézi hengerrel vagy enyvfelhordó hengerrel

mÛSZAkI ADATOk
Bázis: polivinilacetát 
Viszkozitás: 
(Brookfield 20 ford./perc):  kb. 12.500 mPa.s 
pH-érték:  kb. 8,5
Min. filmképzôdési hômérséklet: kb. +10°C
Színe:  fehér
Nyitott idô (bükk natúr/bükk lakkozott):  kb. 12 perc
Préselési idô (bükk natúr/bükk lakkozott):  min. 15 perc

kISZERELéS
12 kg mûanyag vödörben.

TÁROLÁS
A ragasztót az eredeti, szorosan lezárt edényben száraz 
és hûvös helyen, fagytól védve kell tárolni. Felhasználás 
elôtt fel kell keverni.

FELHASZNÁLHATÓ
A gyártástól számított min. 9 hónapig.

bIZTONSÁgI TuDNIvALÓk
A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet és a megfelelô 
EU-irányelvek szerint nem jelölésköteles.

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 LD 084
Diszperziós ragasztóanyag lakkozott felületek  
ragasztásához

TuLAjDONSÁgOk
• közepes viszkozitás
• magas szárazanyag-tartalom
• rugalmas fugát képez
• nagyon jó tapadás a már térhálósodott lakkfelületeken
• nem ajánlott csapozáshoz
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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.


