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TEK BİLEŞENLİ SOĞUK D4 AHŞAP TUTKALI Bütün ahşap
çeşitlerinin
tutkallanması için
uygundur. DIN EN 204
standardına göre
D4 sınıfındadır (WATT91).

Sıcaklık ve suya karşı yüksek 
derecede dayanıklı
•  DIN EN 204‘e göre test edilmiş D4 

kalitesi. IFT Rosenheim tarafından 
onaylanmıştır. Onay numarası 505 
37117/1

•  DIN EN 14257 (WATT91) 
gereksinimlerini yerine getirir. IFT 
Rosenheim tarafından onaylanmıştır. 
Onay numarası 505 37117/2

Kolay boşaltma
Tutkal tıpası açılarak tutkal kabının içeriği 
temiz ve kolay bir şekilde tutkal şişesine 
veya tutkal rulosunun haznesine 
boşaltılabilir.

Kolay kullanım
Sertleştirici katılmasına gerek kalmaz. 
Karışım ömrü sınırlaması bulunmaz.

Saydam sertleşme
Yapışma derzleri görünmez.

Depolama uyarısı
Orijinal ambalajında, kapalı biçimde, 
kuru ortamda, direk güneş ışığına maruz 
kalmayacak şekilde, +15°C ile +25°C 
arasında depolayınız.

Uygulama alanları:
Tek bileşenli soğuk D4 ahşap tutkalı ile 
tutkallama: Sürekli su akışına veya su 
buharı yoğunlaşmasına maruz kalan iç 
mekanlar ve doğrudan güneşe karşı üst 
koruması bulunan dış mekanlar. İç 
kapılar, iç merdiven basamakları ve 
parmaklıkları, pencereler, çerçeve 

köşeleri, lamine pencere elemanları 
imalatı, dış kapılar (blok çerçeve 
bağlantısı), ev ve mutfak mobilyaları, 
laboratuvar ve banyo mobilyaları, 
montaj işleri, yüzeyler, tahta derzleri ve 
bloklar, yumuşak, sert, egzotik ağaçlar 
ve sunta plakalar.

Ek ürünler:

Tutkal rulosu
Art.-Nr. 0891 186

Tutkal spatulası
Art.-Nr. 0891 185

Tutkal şişesi
Art.-Nr. 0892 100 01Bu bilgiler, test ve deneyimlerimizden ortaya çıkmış olup sadece tavsiye niteliğindedir. Uygulanmadan önce test edilmesi 

gerekir. Ayrıntılı bilgi için teknik bilgi formuna bakın.

Tanım / Ambalaj İçerik kg Art.-Nr. Amb./Ad.
Kova 12 0892 100 222 1
Kova 30 0892 100 223 1

Kimyasal Baz PVAC (Polivinil asetat dispersiyon)
Renk Beyaz (kürleştiğinde trasnparan)
pH değeri ≈ 3
Viskozite ≈7.000 mPa.s (Brookfi eld)
Yoğunluk 1.10 g/cm³
Katı madde içeriği ≈ %50
Film oluşumu için gerekli min. sıcaklık ≈ +7 °C 

Teknik bilgiler

İdeal oda, malzeme ve tutkal sıcaklığı 18 – 20°C
Ahşabın nemi İç mekan %8 – 10  /  Dış mekan %11– 15
Bağıl nem %60 – %70
Yüzey birleştirmede kullanılacak tutkal miktarı Yaklaşık 100 – 160 g/m² 
Montaj işlerinde kullanılacak tutkal miktarı Yaklaşık 120 – 180 g/m²
Çalışma süresi: (150g/m² ürün/ +20 °C) Yaklaşık 8 – 25 dak.
Uygulanacak basınç 0.1 – 0.8 N/mm²  (malzeme türüne göre değişebilir):
Minimum basınç süresi:
Montaj işleri:            (+20°C'de) 20 – 25 dak.
Yüzey birleştirme:    (+20°C'de) 20 dak.
Kaplama işlemleri:   (+20°C‘de) 20 – 30 dak.
                                  (+50°C'de) 8 – 10 dak.
                                  (+80°C'de) 2 – 8 dak.

İdeal çalışma koşulları
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