
TECHNOMELT HKP 21
(DORUS HKP 21)

EVA ömledék ragasztóanyag
Holz - Her élfóliázó gépekhez, patron

JELLEMZÔI
• Általánosan felhasználható ömledékragasztóanyag
• Gyorsan megömlik
• Nagyon jó térhálósodás

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
•  Egyenes élek ragasztása közepes elôtolással. 
•  Élanyagok: tömörfa, furnér, melamin, poliészter, 

HPL*, PVC*, ABS*, PP*
* Az alkalmasság a szegélyanyag speciális 

tulajdonságaitól és annak alapozásától függ

ALKALMAZÁS
A TECHNOMELT HKP 21 patront tömörfa 
él lécek ragasztásánál elsôdlegesen 5 mm 
vastagságig javasoljuk.A közölt adatok 8-12%-os 
fanedvesség–tartalomra és 18 °C – os helyiség– 
és anyaghômérsékletre vonatkoznak. Exotikus 
faanyagok esetében figyelemmel kell lennie azok 
olajtartalmára, erôsen gyantás faanyagok esetében 
pedig alapozás (pl. vizes bázisú Aquence ND 183/1 
elôkenô) használata javasolt. Vigyázni kell a nagyon 
vékony rétegben történô felhordásnál.
Melegítési idô: 2-4 min.
Elôtolás:  10 m /perc felett 
Feldolgozási hômérséklet
(a fúvókánál mérve): 200-220 °C
Terem hômérséklet: min. 18°C

MÛSZAKI ADATOK
Lágyuláspont (gyûrû és golyó):  kb. 108°C
Viszkozitás:  kb. 87.500 mPa.s / 200°C 
 (Brookfield)
Hôállóság:  furnér éleknél: kb. 90°C 
 melamin éleknél: kb. 90°C 
 PVC éleknél: kb. 90°C
Méret: - átmérô: 63±0,5 mm 
 - hosszúság: 80±1,5 mm
Szín:  natur, barna, fehér
Szállítási forma:  patron, Ø 63x80
Súly: 0,33 kg / patron

KISZERELÉS
15 kg kartondoboz (45 db.)

TÁROLÁS
Eltartható eredeti zárt csomagolásban, zárt térben, 
szobahômérsékleten.

FELHASZNÁLHATÓ
A gyártástól számított  min. 24 hónap 

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Az ömledék ragasztóanyagok az elôírt feldolgozási 
hômérséklet betartása esetén is adnak le gôzöket. 
Eközben gyakran kellemetlen szag keletkezik. Ha 
az elôírt feldolgozási hômérsékletet hosszabb idôn 
át jelentôsen túllépik, akkor káros bomlástermékek 
keletkezésének veszélye is fellép. Ezért a gôzök 
eltávolításáról - pl. arra alkalmas elszívással – 
gondoskodni kell. A veszélyes anyagokra vonatkozó 
rendelet és a megfelelô EK irányelvek szerint jelölésre 
nem kötelezett.
Biztonsági adatlap. www.ragasztas.hu

FELHASZNÁLÁSI TANÁCSADÁS
A ragasztóanyag speciális felhasználási technológiát 
igényel. Bevezetése elôtt a gyártó tanácsadását 
javasoljuk
Szaktanácsadás: 06-30-9192-915

GYÁRTJA 
Henkel KGaA Németország

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

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.


