
Professzionális ragasztó általános fával kapcsolatos munkákra. Erős kezdeti tapadóképesség, gyors száradás, 
remek csiszolhatóság.
A Titebond White ragasztó egy kiemelkedően erős fehér ragasztó, amely gyorsabban szárad mint más hasonló 
ragasztók. Univerzális recept, amely ideális nemcsak általános munkára fával, hanem porózus és félporózus 
anyagokra is. A Titebond White erős kezdeti tapadással rendelkezik és gyorsan szárad, így rövidítve le a kötés 
idejét. A ragasztó átlátszó nyomot hagy, csiszolható és nincsenek rá behatással a felületi megmunkálások. A 
Titebond White nem toxikus, egyszerűen mosható vízzel.

Termék tulajdonságai
Gyors kötés - rövidített rögzítési idő.
Vízállóság (EN 204) D2.
A kötés erősebb, mint a fa szilárdsága.
Oldószerálló a kikeményedés után.
Kiváló csiszolhatóság.
Megmunkálásra alkalmas.
Egyszerű tisztítás vízzel.

Fizikai tulajdonságok
Típus Polivinil-acetát emulzió   Tartalmaz VOC 10,7 g/l (Illékony szerves vegyületek tartalma)
Halmazállapot Folyékony   Súly/gallon 4,17 kg (kb. 1,1 kg/1 l)
Szín Fehér    Hőosztály* Megközelítőleg 10°C
Megszáradt ragasztó Színtelen, átlátszó Lobbanáspont > 93,5°C
Szárazanyag 46%    Fagyasztás/olvasztás stabil
Viszkozitás (dinamikus) 3.200 mPa/s  pH 4,7
Szavatosság 24 hónap a vásárlás dátumától számolva zárt edényekben 24°C-ig.

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

Alkalmazási utasítások
Hőmérséklet alkalmazásnál 10°C felett. 
Nyitott szerelési idő 5 perc (21°C/ 50% relatív páratartalom). 
Teljes szerelési idő 10-15 perc (21°C/ 50% relatív páratartalom). 
Fogyasztás megközelítőleg 1 l / 6 m2 egy rétegben. 
Kötelező leszorító nyomás elégséges a két darab szoros érintkezésére (általánosan, 30-80 psi HPL-hez, 100-150 puhafához, 125-175 psi közepesen 
kemény fához és 175-250 keményfához).
Alkalmazás módja műanyag edény 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.

Beltéri diszperziós ragasztó fára

White, Fehér ragasztó fára

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

MŰSZAKI LEVÉL

Korlátozások 
A Titebond White ragasztó nem alkalmazható kültéri használatra, vagy olyan helyekre, ahol magas környezeti páratartalom van. Nem alkalmas tartó 
kötésekre. Ne használja, ha a ragasztó vagy anyag hőmérséklete 10° C alatt van.
Alacsonyabb hőmérsékleten a ragasztó sűrűsödhet. A keveréskor visszaáll eredeti formájába. A különböző fafajták felületének különbségei miatt jó a 
ragasztandó anyagok tapadásának tesztelése. Olvassa el a biztonsági adatlapokat. 
Védje a fagytól. 
TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL.

FIGYELMEZTETÉS 
Szem- és bőrirritáló. Ne nyelje le. Kerülje a szemmel való érintkezést ragasztóval vagy hosszú távon bőrrel. 
ELSŐSEGÉLY: Lenyelés esetén ne hánytasson, forduljon orvoshoz. Szembe kerülés esetén azonnal öblítse le bő vízzel legalább 15 percig, és forduljon 
orvoshoz. A bőrrel való érintkezést vízzel és szappannal mossa le. Ha a bőr vagy a szem irritációja továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
 

Forgalmazó:
IGM nástroje a stroje s.r.o.
TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD
V Kněžívce 201, 252 67 Tuchoměřice
Tel: +420 220 950 910; www.igm.cz

TD
S_

12
3-

15
0_

Ti
te

b
on

d 
W

hi
te

_H
U


