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WAKOL D 6085 Wood Glue 
faragasztó 

 

             
 

Műszaki tájékoztató 

 

 
Felhasználási terület 

A legnagyobb igénybevételeknek is megfelelő ragasztó tiplik, illesztések, csapolások 

ragasztásához. A WAKOL D 6085 ragasztó különösen alkalmas csaphornyos kialakítású 

készparketták, laminált padlók és forgácslapok ragasztására. A WAKOL D 6085 megfelel a D 3 

igénybevételi osztály követelményeinek. 

 

Jellemző tulajdonságok: 

• oldószermentes* 

• görgős székes használatra megfelelő 

• vízállósági osztály: D3 

• padlófűtésre is alkalmas 

 

* a TRGS 610 meghatározása szerint oldószermentes 

 

 

Műszaki információk: 

Alapanyag:   műgyanta diszperzió 

Tisztítás:   a ragasztó megszáradása előtt víz 

Felhordási mód: felületi ragasztásra fogazott kenőlemez, csaphornyos ragasztásra a 

flakon kinyomó csöve  

Anyagszükséglet: kb. 150-200 g/m²; csaphornyos ragasztásnál kb. 15-20 g/fm 

Szellőztetési idő: nincs 

Nyitott idő:  kb. 6 perc, 20°C hőmérsékleten 

Préselési idő és hőmérséklet: 15-20 perc 20°C; 6-8 perc 80°C hőmérsékleten  

Présnyomás:  2 – 5 bar 

Tárolási idő: szobahőmérsékleten 12 hónap 

Tárolási hőmérséklet: száraz, hűvös helyen + 5o C felett, fagyveszélyes 

GISCODE:  D 1 
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Felhasználás: 

Felhasználás előtt jól rázza fel a ragasztót. Az összeragasztandó részek tökéletesen illeszkedjenek 

egymáshoz, és legyenek portól, zsírtól és más, tapadást gátló anyagtól mentesek.  A WAKOL D 

6085 felhordható ecsettel, kenőlemezzel, hengerrel, vagy gépi úton, illetve a flakon 

kinyomócsövén keresztül. A ragasztóval bevont részeket azonnal illessze össze.  

Az összeragasztott részek további megmunkálása 1 – 3 óra elteltével végezhető. A préselés során 

kinyomódó ragasztót nedves ruhával azonnal törölje le.   

 

Fontos tudnivalók: 

Ne használja +15°C alatt és 65% relatív páratartalom fölött. Hideg időjárás esetén a ragasztót 

fűtött helyiségben melegítse fel. 

A korábban említett préselési idők csak irányértékek; nagymértékben függenek a felhasznált 

ragasztó mennyiségétől, a fa keménységétől, nedvszívó képességétől és nedvességtartalmától A, 

valamint a présnyomástól és préselési hőmérséklettől. 

 

 

Szavatoljuk termékeink egyenletesen magas minőségét. Minden adat vizsgálatokon és hosszú 

évek gyakorlati tapasztalatain alapszik, és szabványos feltételekre vonatkozik. A felhasznált 

anyagok sokrétűsége és a különböző munkaterületeken fennálló, általunk nem befolyásolható 

körülmények kizárnak a fenti adatokon alapuló mindennemű reklamációt. Emiatt megfelelő 

előzetes vizsgálatok elvégzését javasoljuk.  A burkolóanyagok gyártóinak útmutatóit, valamint a 

mindenkor érvényes előírásokat figyelembe kell venni. Műszaki tanácsadással, készséggel állunk 

rendelkezésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


