
A Titebond enyves ragasztó első a fajtájából, amely cseppfolyós formában van kínálva azonnali használatra 
készen. Nem igényel semmilyen kikeverést, hevítést vagy keverést. A professzionális asztalosok a Titebond 
enyves ragasztót a hosszú szerelési ideje, egyedi szilárdsága és az egyedi megrepedezett fa megjelenésének 
köszönhetően használják.

A Titebond enyves ragasztó anyagfolyásnak ellenálló, kitűnő csiszolhatóságot szolgáltat és nem befolyásolja 
felületi megmunkálás. A nedvességre való érzékenységének köszönhetően részek egyszerű szétszedését 
kínálja, ami fontos előny régiségek restaurálásánál vagy hangszerek javításánál.

Összhangban a ASTM D-4236

Termék tulajdonságai
• Azonnali használatra készen áll
• Ideális bútorok apró javításaira
• Kitűnően csiszolható
• Kiváló ellenállóság anyagfolyás ellen
• Használható „megrepedezett fa” megjelenésének készítésére
• Lassú száradás pontos összeszerelést szolgáltat

Fizikai tulajdonságok
Típus Természetes fehérjekeverék  Tartalmaz VOC 0 g/l (Folyékony szerves anyagok tartalma)
Halmazállapot Cseppfolyós   Súly/gallon 4,35 kg (kb. 1,15 kg/1 l)
Szín Borostyánszínű	 	 	 Hőosztály* Megközelítőleg 10°C.
Megszáradt ragasztó Átlátszó  Lobbanáspont > 93,3°C.
Szárazanyag 52%    Fagyás/olvadás stabil
Viszkozitás (dinamikus) 4.000 mPa/s  pH 6,5
Szavatosság 24 hónap a vásárlás után jól zárható edényekben 24°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.

Alkalmazási utasítások
Hőmérséklet	alkalmazásnál	min. 10°C.
Nyitott	szerelési	idő	10 perc (21°C./ 50% relatív páratartalom).
Teljes	szerelési	idő 20-30 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) kemény fára).
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.

Liquid Hide Enyves ragasztó fára

Liquid Hide Enyves

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

Korlátozások
A ragasztó nem alkalmas kültéri vagy nedves környezetben való használatra. Ne használja építkezési konstrukciókra vagy terhel konstrukciókra. Kültérre 
használja a Titebond III Ultimate Glue vagy Titebond II Premium ragasztókat. A fagy nem kell hogy korlátozza a ragasztó funkcionalitását, de sűrűsödést 
okozhat. A keverés visszaállítja az eredeti állapotot. KERÜLJE A FAGYÁST.

Kötés szilárdsága ASTM D-905 (Juharfa)
Hőmérséklet	 	 	 Szilárdság	 	 Fa	kudarca
Szoba	hőmérséklete	 	 3,591	psi		 	 72%
65,5°C.	Éjszakán	keresztül	 	 3,207	psi		 	 59%

FIGYELMEZTETÉS
IRRITÁLJA A SZEMET! Rodanit-ammóniumot és dicianoamidot tartalmaz. A szemel való érintkezés irritációt okozhat. Nem alkalmas belső használatra. Nem 
alkalmas gyerekeknek. Szemmel való érintkezés esetén öblögesse vízzel legalább 15 percig. Lenyelés után ne hívjon elő hányást. Keressen fel orvost ha 
szemek irritációja vagy gyomorproblémák lépnek fel. További információkat a biztonsági levélben talál. TARTSA TÁVOL GYEREKEKTŐL.

információ	a	csomagolásokról	
Rend. kód Csomagolás Súly  EAN   
123-5012  118ml   156 g  037083050127
123-5013  237ml   308 g  037083050134

MŰSZAKI	LEVÉL	

Fontos figyelmeztetések: A termék használatát illető tanácsaink megbízható teszteken alapulnak. Annak tekintetében, hogy a termék használata a gyártó 
ellenőrzésén kívül esik, nem áll rendelkezésre semmilyen jótállás vagy garancia a használatra, hatásokra vagy kezelésre az utasítások szerint. A gyártó ezért 
kiemelten elutasítja a felelősséget. Ezen kívül ezen irat információit nem lehet mint ajánlást venni érvényes jogi szabályozás vagy szabványok megsértésére.

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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