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K 1720
Nagyszilárdságú melegburkolati kontaktragasztó
Burkolati profilok kontakt módon történô ragasztására

JELLEMZÔI

• toluolmentes, egyéb aromás oldószert sem tartalmaz

• kontakt módon ragaszt

• profilragasztásra is alkalmas

• nagyon kiadós

• székgörgô igénybevételnek ellenáll

• padlófûtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Thomsit K 1720 ragasztóanyagot PVC, linó
leum, szô nyeg padló lábazati felhajtásainak 
felragasztására, valamint lágy- és kemény 
falszegélyek rögzítésére javasoljuk. Ezek mellet 
alkalmas faanyag, mûanyag lemezek, bôr, textil, 
fém, para fa és sok egyéb anyag egymáshoz és 
önmagukhoz való ragasztására. Nem alkal mas: 
polietilén, polipropilén, habosított polisztirol, 
kemény PVC és teflon ragasz tására. Gumiburkolat- 
és gumi profil ragasztáshoz a Thomsit K 182 
vagy K 175 kontaktragasztót javasoljuk.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
A ragasztóanyagot a felhasználás elôtt alaposan 
fel kell keverni. A ragasztandó aljzatnak szá-
raznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. 

FELHORDÁS
A Thomsit K 1720 ragasztóanyagot sima vagy A4 
foga zású kenô lap pal illetve rövid szôrû ecsettel 
vékonyan és egyenletesen kell fel hor dani mindkét 
ragasztandó felületre. A felü le teken jól látható 
egybefüggô filmréteget kell képeznie. Porózus, 
erôsen nedvszívó felületeket célszerû ragasztó-
anyaggal kétszer átkenni. A ragasztóanyag 
teljes száradása után (20–30 perc) történhet 

meg a felületek összeillesztése és préselése. 
Figyelem: a ragasztás szilárdsága a préselés 
nagyságától, nem pedig annak idôtartamától függ.

FONTOS TUDNIVALÓK

Figyelem! Az oldószerek elpárolgásához szük-
séges idô a napi klímaviszonyok függvénye.  
A ragasztófilm száradását 10–30 perccel a fel hor-
dás után ujjal ellenôrizhetjük. A száraznak tûnô 
felületeket a nyitott idôn belül pontosan illesztve 
rövid ideig, nagy erôvel össze kell nyomni, esetleg 
préselni. A ragasztás szilárdsága döntôen az 
alkalmazott nyomás nagyságától, nem pedig az 
idôtartamától függ! Fokozottan hôálló és nagy 
szilárdságú ragasztások kialakításához (pl. 
fekete, napsugárzásnak kitett anyagok, ill. fûtô-
testhez közeli darabok ragasztására) Palmatex 
kontaktragasztót célszerû használni. A munka esz-
közök és szerszá mok, valamint a ragasztófoltok az 
oldószer el pá rol gásáig Palma Lemosó és Hígító-
val tisztíthatók. A meg szá radt ragasztó anyagot 
a felületrôl csak mechanikusan lehet eltávolítani. 
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Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

Munkavédelmi elôírások:

A ragasztó felhasználása közben szikra- és láng-
képzôdéssel járó tevékenység TILOS (pl. hegesz tés, 
dohányzás, elektro mos berendezések használata)!

Csak jól szellôztetett helyi sé gekben használható!

Csatornába engedni nem szabad!

A sztatikus feltöltôdés ellen védekezni kell!

Fenyôgyantát tartalmaz. 

Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

A ragasztóanyag tûzvédelmi besorolása: „A" 
tûzveszélyességi osztály: Fokozottan tûz- és 
robbanásveszélyes. „F": Könnyen gyulladó. „I" 
tûzveszélyességi fokozat.

Felhasználása közben szikra- és lángképzôdéssel 
járó tevékenység végzése tilos (pl. hegesztés, 
dohányzás, elektromos berendezések haszná-
lata)! Nagyon gyúlékony! Gyermek kezébe nem 
kerülhet! A ragasztó nem rendeltetésszerû hasz-
nálata, gôzeinek tartós belélegzése egészség ká-
rosodással járhat. Csak jól szellôzô helyiségben, 
ill. szabadban használható.

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:  polikloroprén alapú oldószeres 

ragasztóanyag

Szín: szürkésbarna

Szárazanyag-tartalom: 35 +/-2 %

Viszkozitás:  20°C-on Brookfield RVT 6/20: 
4,5–5,5 Pas

Nyitott idô: 10–30 perc

Hôállóság:  + 70°C-ig

Oldószerek:  Etil-acetát > 30%, ben zin 15-20%. 
Ideg rend  szert károsító toluolt nem 
tartalmaz

Hígítása:  szükség esetén Pattex lemosó és 
hígítóval

Anyagszükséglet: kb. 300 ml/m2

Fenti adatok átlagos idôjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív 
páratartalom) vonat koz nak. Alacsonyabb hômérséklet, illetve 
magasabb páratartalom esetén a kötés idô megnôhet.

KISZERELÉS
1 l, 5 l, 10 l és 22 l fém dobozban illetve kannában.

TÁROLÁS
A ragasztóanyagot a tûzveszélyességi besorolás 
elôírásainak betartásával az MSZ 13 587 szerint 
kell tárolni.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 24 
hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék 
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. 

Ciklohexán tartalma a megengedett érték alatt.

A Thomsit K 1720 ragasztóanyag csak a termékis-
mertetôben feltüntetett területeken használható fel. 
A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink 
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.  
A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka 
meg kezdése elôtt célszerû próbaragasztást 
végezni. 

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás: 
Tel.: 30/9192–938

GYÁRTJA
GAMA GROUP a.s. 
závod 2, 592 41 Dale ín, Cseh Köztársaság 
Tel:+420 566 503 926,  
Fax:+420 566 503 932


