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01Kik vagyunk?
Röviden rólunk
Elődünk, a Kelep Vegyipari Bt. családi vállalkozásként kezdte meg a 
gyártást 1991-ben. A vállalkozás első termékei kis kiszerelésű iskolai 
és irodai ragasztók, Biocera fasebkezelő, valamint bélyegzőpárna fes-
tékek voltak. A vállalkozás folyamatosan fejlesztette termékeit, ennek 
köszönhetően növekedett folyamatosan a forgalma is, ezért a családi 
vállalkozás 1998-tól korlátolt felelősségű társasággá alakult át.
A megalakuló SZOLVEGY Vegyipari Kft. a termelés mellett intenzíven 
fejlesztette a termékeit, és széleskörű piackutatásba fogott, majd 
2002 tavaszán új, nagyobb és modernebb telephelyre költözött. Az új 
telephely lehetővé tette a gyártási kapacitás növelését, és megkez-
dődhetett a nagyobb volumenű gyártás a fa-, papír-, csomagoló- és 
konzervipar számára. 
A kezdetektől fontos volt a brandépítés. A TECHNOBOND márkanév 
mára ismertté vált nem csak Magyarországon, hanem pl. Német-
országban valamint Belorussziában és természetesen a szomszédos 
országokban is. Ezekben az országokban – a Biocerával együtt – véd-
jegyoltalommal is rendelkezik.
Az alapanyagokat az Európai Unióból (Ausztria, Németország, Olasz- 
ország), a segéd- és csomagolóanyagokat pedig Magyarországról 
szerezzük be. Terjeszkedni kezdtünk külföldre és mára az eladott 
termékeink több mint 50 százalékát Romániába exportáljuk, illetve 
megkezdődött a szlovákiai export is. Több új viszonteladóval kezdtünk 
dolgozni országszerte, mely megkönnyíti a ragasztó gyors eljuttatását 
a vásárlóinkhoz.
Külföldön több országot is a vevőink között tudhatunk, legrégebbi kap-
csolatunk Romániával van, ahová 15 éve szállítunk. Mára az ottani fi-
óktelepünk önálló korlátolt felelősségű társasággá nőtte ki magát. Ők 
több román bútorgyárat szolgálnak ki, akik többek között az Ikeának 
is beszállítanak. Romániában az R.G Holz Company SRL. és a Silvania 
International Prod SRL kültéri nyílászárókat gyárt nyugat-európai pi-
acra, illetve a SC Plimob SA, Iris SRL, Aviva SRL, akik az Ikea beszállítói.
Ezen kívül Szlovákiába, Csehországba, Szerbiába, Horvátországba, 
Ausztriába és Németországba is szállítunk ragasztókat. Német-
országban a Münchinger Holz GmbH és a Geweniger GMBH az egyik 
legnagyobb vásárlóink. A Münchinger Holz GmbH esetében fontos 

megemlíteni, hogy másfél éves közös fejlesztés után kezdte el a 
D4-es ragasztónkat használni, mivel speciális delaminációs tesztnek 
kellett megfelelni a ragasztónknak. Szlovákiában az Agglu SK szolgálja 
ki a végfelhasználókat. Horvátországban a Contorte doo-t tudhatjuk 
a vevőnk között. Ausztriában az Edeldielenmanufaktur GMBH vásárol 
tőlünk, akik parkettagyártással foglalkoznak, Magyarországon több 
nagy parkettagyárral vagyunk kapcsolatban, például Graboplast 
Padlógyártó Zrt., Tölgyfa Parkett Kft., Soulum Factory Kft., Signum 
Parkett Kft., Terra da Bosco Kft. Magyarországon három legnagyobb 
végfelhasználónk a Szalai Kft., a Delta Kft. és a Derula Kft.
• 2019-ben sikerült bejutnunk az ukrán piacra, 2021-es tervünk ré-

sze, hogy minél több partnerhez jussunk el ebben az országban is.
• 2015 év végén bevezettük az ISO 9001:2015 szabvány szerinti mi-

nőségirányítási rendszert, amelyet azóta is működtetünk, ennek 
tanúsítását folyamatosan az ÉMI TÜV SÜD Kft. végzi.

• 2016-ban egy telephelybővítés vált indokolttá, ezért a szolnoki 
telephelyünk közvetlen szomszédságában megvásároltunk egy 
telket, ahol egy új, 450 m2-es raktár- és üzemcsarnok építése 
kezdődött meg, melyet 2016 őszén vehettek birtokba a kollégák.

• 2017-ben új termékekkel is megjelentünk a piacon, befejeződött a 
Hot Melt ragasztócsalád kifejlesztése, és kereskedelmi forgalom-
ba hoztuk a Technobond Szilikonjainkat is. 

• 2018-ban papíripari tevékenységünk tovább erősödött; kasírozás-
hoz, dobozragasztáshoz, egészségügyi termékekhez gyártunk és 
fejlesztünk ragasztókat. 

• 2019-ben telephelyünk mellett újabb területvásárlás történt, hogy 
további fejlesztéseket tudjunk megvalósítani a jövőben.

• 2020-ban az éves termelésünk 3094 tonna volt, idén célunk a közel 
4000 tonna ragasztó gyártása, értékesítése. Létszámunk 33 főre 
bővült.

Természetesen egyedi igényekre, egyedi problémákra is folyamato-
san keressük a megoldást, és ha kell, ragasztót módosítunk, fejlesz-
tünk. A területi képviselőink és a viszonteladóink az ország nagy részét 
ellátják, így könnyebben elérhetőek a termékeink.
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02Néhány adat
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03Szakmai
Segítünk szakmai kérdésekben

A DISZPERZIÓS FARAGASZTÓK BESOROLÁSA

D2-ES BELTÉRI RAGASZTÓ:
Belső terekben, lefolyó vagy lecsapódó víz esetenkénti, rövid idejű 
hatásának és/vagy magas páratartalomnak kitett felületeknél, max. 
18% fanedvesség-tartalomig.

D3-AS BELTÉRI RAGASZTÓ:
Belső terekben, lefolyó vagy lecsapódó víz és/vagy magas páratar-
talom gyakori, rövid idejű hatásának kitett felületeknél. Külső, az 
időjárás hatásai ellen védett területeken.

D4-ES VÍZ- ÉS FŐZÉSÁLLÓ RAGASZTÓ:
Belső terekben, magasabb hőmérsékletek és lefolyó vagy lecsapó-
dó víz gyakori hatásának kitett felületeknél. Időjárási hatásoknak 
kitett külső területeken felületi védelemmel.

SPECIÁLIS TERÜLETEK:
Lakkozott felületek, fóliázás, 3D ragasztó, kárpitos ragasztó stb.

Faipari ragasztók vizsgálata
vízállóság: EN 204, hőállóság: WATT 91

MÉRÉS KONDÍCIÓK
D1 7 nap normál klímán

D2

7 nap normál klímán

3 óra hideg vízben

7 nap normál klímán

D3
7 nap normál klímán
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D4

7 nap normál klímán
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2 óra hideg vízben
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04CÉLOK
Célunk a Magyarországon kereskedelmi forgalomban kapható 
faipari ragasztók minőségének folyamatos ellenőrzése, az MSZ 
EN 204:2017 sz. szabvány, ill. a ragasztók műszaki leírása alapján. 
A folyamatos minőségellenőrzés megteremti a lehetőséget a 
gyártók/forgalmazók biztonsága és a felhasználók bizalma ket-
tős alapelv megvalósulására. Meggyőződésünk, hogy szakmai 
tevékenységünk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználók 
iránymutatást kaphassanak a kereskedelmi forgalomban kapható 
ragasztóanyagok megfelelőségéről. A vizsgálatokon túl konferen-
ciák, tanácskozások szervezésével fórumot biztosítunk a gyártók 
és a forgalmazók, valamint a felhasználók műszaki észrevételei-
nek megvitatására. Továbbá szeretnénk a ragasztás technológiai 
folyamatának fontosságát jobban kiemelni, mint ahogy jelenleg az 
átlagos faipari feldolgozás folyamatába illeszkedik.

A TAGSÁG FELTÉTELEI
A Soproni Egyetem Központi Vizsgálólaboratórium (SOE KVL), mint 
akkreditált vizsgálólabor szerződést köt a ragasztót gyártó/for-
galmazó céggel az adott ragasztóanyag folyamatos vizsgálatáról. 
A szerződés egy éves határozott időre szól, mely a határozott idő 
leteltekor automatikusan újabb egy évvel meghosszabbodik, kivéve 
ha azt az érintett felek felbontják.
A Minősített Ragasztók Körébe való bekerülés további feltétele, hogy 
a ragasztóanyagon a gyártó/forgalmazó által feltüntetett vízállósági 
fokozat besorolása megfeleljen az MSZ EN 204:2017 szabvány szerin-
ti osztály előírásainak.

AZ ELJÁRÁS FOLYAMATA
A mintavételezést a SOE KVL munkatársai végzik Magyarország 
területén belül véletlenszerű mintavételi eljárással évenként mini-
mum 4 alkalommal. A SOE KVL-ben bevizsgálásra kerül a ragasztó az 
MSZ EN 204:2017 szabvány szerint. Az évenkénti első -, a tagsághoz 
szükséges - mérés teljeskörű szabványos vizsgálat, míg az azt kö-
vetőek a legkritikusabb igénybevételi módokra terjednek ki, amely 
a D3-as minősítésű ragasztóanyagoknál a 3-as számú, míg a D4-es-
nél a 3-as és 5-ös számú vizsgálati metódust jelenti. Amennyiben a 
ragasztóanyag megfelel a MSZ EN 204:2017 szabvány előírásainak, 

akkor a SOE KVL tájékoztatja a gyártót/forgalmazót a vizsgálat ered-
ményéről. Amennyiben nem felel meg a MSZ EN 204:2017 szabvány 
előírásainak, a SOE KVL munkatársai értesítik a gyártót/forgalmazót 
és ezzel egy időben egy újabb mintavételezést követően elvégezik 
a minősítést. Az újabb minősítés végeredményéig a ragasztóanyag 
továbbra is a tagok között marad. Amennyiben a kontroll vizsgálat 
is azt igazolja, hogy a ragasztóanyag nem megfelelő minőségű, az 
automatikusan a Minősített Ragasztok Köréből való kizárást jelenti. 
Erről a SOE KVL értesíti a gyártót/forgalmazót. Amennyiben a kont-
roll vizsgálat igazolja a megfelelő minőséget, a ragasztóanyag to-
vábbra is a tagok között marad. Ez esetben a SOE KVL munkatársai 
és a gyártó/forgalmazó között egy megbeszélésre kerül sor annak 
érdekében, hogy kiderüljön mi okozhatta az első mintavétel során 
vizsgált ragasztóanyag minőségi problémáját.

TÁJÉKOZTATÁS A MINŐSÍTÉSRŐL
Szakmai nyilvánosság tájékoztatása. A minősíttetők előzetes hoz-
zájárulása alapján a SOE KVL tájékoztatást ad a szakma felé, a SOE 
KVL honlapján (minositettragasztok.hu; minosegiragasztok.hu). A 
ragasztóanyagok a kereskedelmi forgalomban kapható megneve-
zésükkel kerülnek minősítésre.
A tájékoztatóban az alábbi adatokat teszi mindenki által elérhetővé:
• a vizsgált ragasztóanyag megnevezése
• a vízállósági fokozat megjelölése
• a vizsgálatra megbízást adó cég, vagy magánszemély megnevezése
• elvégzett kontrollvizsgálatok dátuma
• az utolsó teljeskörű szabványos vizsgálat jegyzőkönyve

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A gyártó/forgalmazó jogosult a folyamatos minőség-ellenőrzés 
eredményét tájékoztató anyagaiban felhasználni mindaddig, amíg 
ragasztóanyag az SOE KVL honlapján megtalálható.
A SOE KVL a megfelelőnek minősített termékekkel kapcsolatos to-
vábbi tájékoztatást (pl. technikai adatlapok-, biztonsági adatlapok 
megfelelősége) nem ad.
A SOE KVL a vizsgálattal kapcsolatos eredményeket, tapasztalatait 
harmadik félnek nem adhatja át.

Minősített ragasztók köre
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05Termékeink
Áttekintés

D2 vízállóság

TECHNOBOND 2000
A ragasztó felhasználható beltéri, nedvesség hatásának ki nem tett 
faipari termékek gyártásához, bútoripari csapos kötések ragasztá-
sához.

TECHNOBOND 2100
A Technobond 2100 gyorsragasztó, keményfához fejlesztettük ki, 
ezért filmje nagy szilárdságú, kemény. Egyéb fákhoz a Technobond 
2150 típusú gyorsragasztónkat ajánljuk, amelynek filmje lágyabb.

TECHNOBOND 2150
A Technobond 2150 gyorsragasztó, felhasználható beltéri, nedvesség 
hatásának ki nem tett faipari termékek gyártásához. Elsősorban 
puha fákhoz ajánljuk, kemény és egyéb fákhoz a nagyobb filmke-
ménységű Technobond 2100 ragasztónkat fejlesztettük ki.

TECHNOBOND 2230
A ragasztó felhasználható beltéri, nedvesség hatásának ki nem tett 
faipari termékek gyártásához, bútoripari csapos kötések ragasztá-
sához, beltéri ajtók és egyéb szerkezetek gyártásához. Alkalmazása 
gazdaságos, azokra a területekre ajánljuk, ahol nem zavaró az átlát-
szatlan film, vagy szükséges látni, hogy hol van a ragasztó.

D3 vízállóság

TECHNOBOND 3000
A ragasztó felhasználható vízálló ragasztóként az épületasztalos 
iparban. Alkalmas belső terekben rövid ideig ható magas légned-
vességnek és vízbehatásnak, valamint mérsékelt klíma melletti kül-
téri igénybevételnek kitett ragasztott szerkezetekben, amelyekben 
a ragasztott kötésnek legalább az egyik összetevője fából vagy fa-
szerkezeti anyagból készült (pl. lépcsők, ajtók, ablakok).

D4 vízállóság / vákuumprés

TECHNOBOND 4160
EGYKOMPONENSŰ VÍZ- ÉS FŐZÉSÁLLÓ FAIPARI RAGASZTÓ
A Technobond 4160 töltőanyagot nem tartalmazó, térhálósodásra 
képes reaktív csoportokat tartalmazó, polivinil-acetát bázisú disz-
perziós ragasztó.

TECHNOBOND 4201
KÉTKOMPONENSŰ VÍZ- ÉS FŐZÉSÁLLÓ FAIPARI RAGASZTÓ
Alumínium ionokkal térhálósodni képes reaktív csoportokat tartal-
mazó, polivinil-acetát bázisú diszperziós ragasztó.

TECHNOPUR D4
POLIURETÁN BÁZISÚ FARAGASZTÓ
A TechnoPUR D4 ragasztó térhálósodásra képes reaktív csoportokat 
tartalmazó, poliuretán bázisú gyorsragasztó, amely a levegő, illetve 
a fa nedvességével reagálva ragaszt.

TECHNOCONTACT PUR 1K
A vizes poliuretán-diszperzió bázisú TECHNOCONTACT PUR 1K ragasz-
tó lágyított PVC ragasztásához használható. Hővel reaktiválható és a 
hozzáadott TÉRHÁLÓSÍTÓ adalékkal sikeresen alkalmazható 3D felü-
letű, PVC-vel bevont MDF alapú termékek gyártására. Felhasználha-
tó vákuumprésben és szórással isfelhordható.

Egyéb termékek

Technobond Élzáró Hotmelt 7010
Felhasználható élzárógéppel történő, furnér-, melamin élzáró ragasz-
táshoz, továbbá ABS és PVC élragasztásához, amelyek vastagsága 
legfeljebb 1 mm.

Technobond Élzáró Hotmelt 7030
Felhasználható élzárógéppel történő, furnér-, melamin-, ABS- PP- 
és PVC élanyagok ragasztásához automata gépeken. Alkalmas flat 
bonding és soft forming eljárásokra alacsony sebességégű élzáró 
gépeken, valamint megmunkáló központokhoz.

Technobond 610
Ecetsavas univerzális szilikon.

Technobond 910
Neutrális univerzális szilikon.
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D2 D2Technobond 2000 Technobond 2100
TECHNOBOND 2000 (D2)
BELTÉRI FAIPARI RAGASZTÓ
Polivinil-acetát bázisú diszperziós ragasztó.

Alkalmazási terület:
A ragasztó felhasználható beltéri, nedvesség hatásának ki nem tett 
faipari termékek gyártásához, bútoripari csapos kötések ragasztá-
sához.

Műszaki adatok:
Megjelenés: törtfehér színű, homogén vagy könnyen homogenizál-
ható, jellemző szagú, sűrűn folyó diszperzió. Filmje átlátszó vagy át-
tetsző, rugalmas.

TECHNOBOND 2100 (Fa Special)
BELTÉRI FAIPARI GYORSRAGASZTÓ
Polivinil-acetát bázisú diszperziós ragasztó.

Alkalmazási terület:
A ragasztó felhasználható beltéri, nedvesség hatásának ki nem tett 
faipari termékek gyártásához. A Technobond 2100 ragasztót ke-
ményfához fejlesztettük ki, ezért filmje nagy szilárdságú, kemény. 
Egyéb fákhoz a Technobond 2150 típusú gyorsragasztónkat ajánljuk, 
amelynek filmje lágyabb.

Műszaki adatok:
Megjelenés: törtfehér színű, homogén vagy könnyen homogenizál-
ható, jellemző szagú, sűrűn folyó diszperzió. Filmje átlátszó vagy át-
tetsző, rugalmas.

Viszkozitás (Brookfield, 6/20): 22 ± 2 Pas
Sűrűség: kb. 1,09 g/cm3

pH: 6,0 ± 0,5
Minimális filmképzési hőmérséklet: 5 °C
Ajánlott ragasztási hőmérséklet: min. 20 °C
Tűzveszélyességi fokozat: IV.
Nyitott idő (20 °C-on): kb. 6 perc
Ragasztási szilárdság: min. 10,0 N/mm2

Vízállóság: D1-D2

Speciális tulajdonságok:
Megnövelt nedves tapadás, tárolási stabilitás, keverésállóság (visz-
kozitás-stabilitás), Növelt szárazanyag-tartalom a gyors kötéshez és 
a furnérozásnál az átütés csökkentésére, kemény ragasztó film a 
nagyobb szilárdsághoz. Gyors kötés:
min. 3,3 N/mm2 2,5 perc présidő után
min. 4,5 N/mm2 5,0 perc présidő után
Jól csiszolható, a csiszolószalagot kíméli (kevésbé rakódik el).

Viszkozitás (Brookfield, 6/20): 18 ± 2 Pas
Sűrűség: kb. 1,08 g/cm3

pH: 6,0 ± 0,5
Minimális filmképzési hőmérséklet: 5 °C
Ajánlott ragasztási hőmérséklet: min. 18 °C
Tűzveszélyességi fokozat: IV.
Nyitott idő (20 °C-on): min. 10 perc
Ragasztási szilárdság: kb. 10,0 N/mm2

Vízállóság: D1-D2

Speciális tulajdonságok:
Megnövelt nedves tapadás, tárolási stabilitás, lágyabb ragasztófilm 
a gyalukések tartósságának és a ragasztott elemek rugalmasságá-
nak növelése érdekében. Kiemelkedően jól csiszolható, a csiszoló-
szalagot kíméli.

Kiszerelések:
60 g, 125 g, 280 g, 500 g,
750 g–os csőrös flakon
5 kg és 32 kg-os vödör
20 l-es kanna
130 kg-os hordó
1100 kg-os konténer

Kiszerelések:
500 g, 750 g–os csőrös flakon
5 kg és 32 kg-os vödör
20 l-es kanna
130 kg-os hordó
1100kg-os konténer
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D2Technobond 2150
TECHNOBOND 2150 (Fa Expressz)
BELTÉRI FAIPARI GYORSRAGASZTÓ
Polivinil-acetát bázisú diszperziós ragasztó.

Alkalmazási terület:
A ragasztó felhasználható beltéri, nedvesség hatásának ki nem tett 
faipari termékek gyártásához. Elsősorban puha fákhoz ajánljuk, ke-
mény és egyéb fákhoz a nagyobb filmkeménységű Technobond 2100 
ragasztónkat fejlesztettük ki.

Műszaki adatok:
Megjelenés: törtfehér színű, homogén vagy könnyen homogenizál-
ható, jellemző szagú, sűrűn folyó diszperzió. Filmje átlátszó vagy át-
tetsző, rugalmas.

Viszkozitás (Brookfield, 6/20): 20 ± 2 Pas
Sűrűség: kb 1,09 g/cm3

pH: 6,0 ± 0,5
Minimális filmképzési hőmérséklet: 5 °C
Ajánlott ragasztási hőmérséklet: min. 20 °C
Tűzveszélyességi fokozat: IV.
Nyitott idő (20 °C-on): kb. 6 perc
Ragasztási szilárdság: min. 10,0 N/mm2

Vízállóság: D1-D2

Speciális tulajdonságok:
Megnövelt nedves tapadás, tárolási stabilitás, keverésállóság (visz-
kozitás-stabilitás), Növelt szárazanyag-tartalom a gyors kötéshez. 
A Technobond 2150 ragasztó filmje nagy szilárdságú, de jól csiszol-
ható. Gyors kötés:
min. 3,0 N/mm2 2,5 perc présidő után
min. 4,0 N/mm2 5,0 perc présidő után
Jól csiszolható, a csiszolószalagot kíméli (kevésbé rakodik el).

TECHNOBOND 2230
BELTÉRI FAIPARI RAGASZTÓ
Polivinil-acetát bázisú diszperziós ragasztó.

Alkalmazási terület:
A ragasztó felhasználható beltéri, nedvesség hatásának ki nem tett 
faipari termékek gyártásához, bútoripari csapos kötések ragasz-
tásához, beltéri ajtók és egyéb szerkezetek gyártásához. Alkalma-
zása gazdaságos, azokra a területekre ajánljuk, ahol nem zavaró 
az átlátszatlan film (pontos megmunkálásnál a ragasztófilm nem 
látszik még táblásításnál sem) vagy szükséges látni, hogy hol van 
a ragasztó.

Műszaki adatok:
Megjelenés: törtfehér színű, homogén vagy könnyen homogenizál-
ható, jellemző szagú, sűrűn folyó diszperzió. Filmje fehér vagy sár-
gás, átlátszatlan, rugalmas.

Viszkozitás (Brookfield, 6/20): 21 ± 2 Pas
Sűrűség: kb 1,25 g/cm3

pH: 7,0 ± 0,5
Minimális filmképzési hőmérséklet: 5 °C
Ajánlott ragasztási hőmérséklet: min. 20 °C
Tűzveszélyességi fokozat: IV.
Nyitott idő (20 °C-on): kb. 10 perc
Ragasztási szilárdság: 8,0–10,0 N/mm2

Vízállóság: D1-D2

Speciális tulajdonságok:
Megnövelt nedves tapadás, tárolási stabilitás, nyitott idő. A Techno-
bond 2230 ragasztó filmje nagy szilárdságú, de jól csiszolható.

D2Technobond 2230

Kiszerelések:
750 g–os csőrös flakon
5 kg és 35 kg-os vödör

20 l-es kanna
150 kg-os hordó

1200kg-os konténer

Kiszerelések:
500 g, 750 g–os csőrös flakon
5 kg és 32 kg-os vödör
20 l-es kanna
130 kg-os hordó
1100kg-os konténer
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D3Technobond 3000
TECHNOBOND 3000 (D3)
VÍZÁLLÓ FAIPARI RAGASZTÓ
Reaktív csoportokat tartalmazó,
polivinil-acetát bázisú diszperziós ragasztó.

Alkalmazási terület:
A ragasztó felhasználható vízálló ragasztóként az épületasztalos 
iparban. Alkalmas belső terekben rövid ideig ható magas légned-
vességnek és vízbehatásnak, valamint mérsékelt klíma melletti kül-
téri igénybevételnek kitett ragasztott szerkezetekben, amelyekben 
a ragasztott kötésnek legalább az egyik összetevője fából vagy fa-
szerkezeti anyagból készült (pl. lépcsők, ajtók, ablakok). Nem hasz-
nálható tartósan víz hatásának kitett szerkezetekhez (pl. csónak, 
hajó stb.), valamint tartósan statikus terhelésnek kitett szerkezeti 
elemek (pl. tartó tetőszerkezetek) készítéséhez.
Vízállósági fokozat: D3 (EN 204). Additív D3D4 hozzáadásával D4 (be-
keverési arány: 100 rész ragasztó és 3,5–5 rész térhálósító. Részletes 
leírás az Additív D3D4 adatlapján).

Minősítések:
Institut für Fenstertechnik Rosenheim (11-001404-PRO1)
Nyugat Magyarországi Egyetem (C-J 2010/08-02)

Műszaki adatok:
Megjelenés: törtfehér színű, homogén vagy könnyen homogenizál-
ható, jellemző szagú, sűrűn folyó diszperzió.

Viszkozitás (Brookfield viszkoziméter): 9,0 ± 2,0 Pas
Sűrűség: kb. 1,08 g/cm3

pH: 3,0 ± 0,4
Minimális filmképzési hőmérséklet: 5 °C
Tűzveszélyességi fokozat: IV.
Nyitott idő (20 C°-on): kb. 10 perc
Ragasztási szilárdság: min. 10,0 N/mm2

A maximális szilárdság eléréséhez a préselési idő 2 óra. 20 perc 
(hideg) préselés után közelítőleg az előírt szakítószilárdság 50%-át 
eléri. A ragasztott kötés teljes megszilárdulásához minimum 24 
óra szükséges. A teljes vízállóságot 7 nap után éri el.
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK: Késkímélő

D4Technobond 4160
TECHNOBOND 4160
EGYKOMPONENSŰ VÍZ- ÉS FŐZÉSÁLLÓ FAIPARI RAGASZTÓ
A Technobond 4160 töltőanyagot nem tartalmazó, térhálósodásra 
képes reaktív csoportokat tartalmazó poli-vinil-acetát bázisú disz-
perziós ragasztó.

Alkalmazási terület:
A ragasztó felhasználható vízálló ragasztóként az épületasztalos 
iparban. Alkalmas belső terekben erős vizes hatásnak, illetve meg-
felelő felületvédelemmel ellátva erős külső klimatikus hatásoknak 
kitett ragasztott szerkezetekben, amelyekben a ragasztott kötésnek 
legalább az egyik összetevője fából vagy faszerkezeti anyagból ké-
szült (pl. lépcsők, ajtók, ablakok). Nem használható tartósan stati-
kus terhelésnek kitett szerkezeti elemek (pl. tartó tetőszerkezetek) 
készítéséhez.

Műszaki adatok:
Megjelenés: fehér vagy törtfehér színű, homogén vagy könnyen ho-
mogenizálható, jellemző szagú, sűrűn folyó diszperzió.

Viszkozitás (Brookfield viszkoziméter): 7,0 ± 2,0 Pas
Sűrűség: 1,08 g/cm3

pH: 3,2 ± 0,4
Ragasztási hőmérséklet (minimum): 4–5 °C
Tűzveszélyességi fokozat: IV.
Nyitott idő (20 C°-on): kb. 10 perc
Ragasztási szilárdság: kb . 10,0 N/mm2

A ragasztott kötés teljes megszilárdulásához minimum 24 óra, 
a D4-es vízállóság kialakulásához 7 nap szükséges.

Kiszerelések:
280 g, 500 g,  750 g–os csőrös flakon

5 kg és 32 kg-os vödör
20 l-es kanna

130 kg-os hordó
1100kg-os konténer

Kiszerelések:
500 g, 750 g–os csőrös flakon

5 kg és 32 kg-os vödör
20 l-es kanna

130 kg-os hordó
1100 kg-os konténer
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D4 TECHNOPUR 4401 D4 Special
POLIURETÁN BÁZISÚ FARAGASZTÓ
A TechnoPUR 4401 D4 Special ragasztó térhálósodásra képes reaktív 
csoportokat tartalmazó poliuretán bázisú gyorsragasztó, amely a 
levegő, illetve a fa nedvességtartalmával reagálva ragaszt.

Alkalmazási terület:
A TechnoPUR 4401 D4 Special különösen azokon a területeken al-
kalmazható, ahol fokozott vízállóság és gyors ragasztás szükséges. 
Felhasználható fa, és fából készült anyagok ragasztására, fa, és fa-
helyettesítő anyagok más anyagokhoz (fémek, beton, tégla, gipsz 
stb.) történő ragasztásához: csapos kötésekhez, táblásításhoz, nyí-
lászárók, kerti bútorok, gerendák gyártásához, zsíros és egzotikus 
faanyagok ragasztására, nagyon jó vízállósággal; egyes tölgy és 
trópusi fa fajok esetében elszíneződés történhet, ezért próbara-
gasztást javasolunk; kőzetgyapot, kemény szigetelőhabok (kivéve PS 
habok) ragasztására építőipari szerkezeteknél.

D4TechnoPUR 4401
Tulajdonságok:
A TechnoPUR 4401 D4 Special egy magas vízállóságú faragasztó, ami 
megfelel a DIN EN 204-es szabvány szerinti D4-es vízállóságnak. Tér-
fogatnövekedés mellett szilárdul, ezért nem szükséges nagy erővel 
préselni, elég a rögzítő préselés. A felületi egyenetlenséget kitölti. 
Nedves fánál is alkalmazható.

Műszaki adatok:
Bázis: egykomponensű poliuretán
Kötési / térhálósodási rendszer: polimerizáció nedvesség hatására
Nyitott idő: kb. 10 perc
Javasolt ragasztási hőmérséklet: min. 15 °C
Kiadósság: 130–180 g/m2

Térfogatváltozás teljes kikeményedés után: növekedés
Présidő: kb. 30 perc
Vízállóság (EN 204): D4
Ragasztási szilárdság: min. 10 N/mm2

Sűrűség (g/cm3): 1,12–1,16
Viszkozitás: 2–7 Pa•s

Kiszerelések:
5 kg és 32 kg-os vödör
20 l-es kanna
130 kg-os hordó
1100kg-os konténer

TECHNOBOND 4201
KÉTKOMPONENSŰ VÍZ- ÉS FŐZÉSÁLLÓ FAIPARI RAGASZTÓ
Alumínium ionokkal térhálósodni képes reaktív csoportokat tartal-
mazó, polivinil-acetát bázisú diszperziós ragasztó

Alkalmazási terület:
A ragasztó felhasználható vízálló ragasztóként az épületasztalos 
iparban. Alkalmas belső terekben erős vizes hatásnak, illetve erős 
külső klimatikus hatásoknak kitett ragasztott szerkezetekben, ame-
lyekben a ragasztott kötésnek legalább az egyik összetevője fából 
vagy faszerkezeti anyagból készült (pl. lépcsők, ajtók, ablakok). Nem 
használható tartósan statikus terhelésnek kitett szerkezeti elemek 
(pl. tartó tetőszerkezetek) készítéséhez.
Vízállóság: önmagában D1, térhálósítóval D4 (EN 204)
Minősítő: Institut für Fenstertechnik Rosenheim (555 38655/1e)
Hőállósági minősítés (EN 14257/WATT 91): 7,91 N/mm2

Minősítő: Institut für Fenstertechnik Rosenheim (555 38655/2e)

Műszaki adatok:
Megjelenés: fehér színű, homogén vagy könnyen homogenizálható, 
jellemző szagú, sűrűn folyó diszperzió.

Viszkozitás (Brookfield viszkoziméter): 11 ± 2,0 Pas
Sűrűség: kb. 1,08 g/cm3

pH: 5,0 ± 0,5
Ragasztási hőmérséklet (minimum): 5 °C
Tűzveszélyességi fokozat: IV.
Nyitott idő (20 C°-on): kb. 10 perc
Ragasztási szilárdság: kb. 10,0 N/mm2

Fazékidő (térhálósítóval bekevert ragasztó eltarthatósága) 3–7 nap. 
A ragasztó a térhálósítóval biztosítja az EN 204 szerinti D4-es vízállós-
sági fokozatot. Bekeverési arány: 100 rész ragasztó, 5 rész térhá-
lósító. Alapos összekeverés után felhasználásra kész a ragasztó. A 
ragasztott kötés teljes megszilárdulásához minimum 24 óra szüksges.

A D4-es KIEMELT JELLEMZŐK:
Hosszú fazékidő: 3–7 nap
Hosszú nyitott idő: 10 perc
Gyors kötés, min. 2 N/mm2 2,5 perc présidő után
A teljes vízállóság kialakulásához 7 nap szükséges.

Technobond 4201

Kiszerelések:
300 g, 500 g, 750 g–os csőrös flakon
5 l-es kanna
60 kg-os hordó
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PUR 1KTechnocontact PUR 1K
TECHNOCONTACT PUR 1K
VÁKUUMPRÉS RAGASZTÓ

A vizes poliuretán-diszperzió bázisú TECHNOCONTACT PUR 1K ragasz-
tó lágyított PVC ragasztásához használható. Hővel reaktiválható és a 
hozzáadott TÉRHÁLÓSÍTÓ adalékkal sikeresen alkalmazható 3D felü-
letű, PVC-vel bevont MDF alapú termékek gyártására. Felhasználha-
tó vákumprésben és szórással is felhordható.

Alkalmazási terület:
A TECHNOCONTACT PUR 1K kimondottan a fa, MDF és egyéb fahelyet-
tesítő anyagok PVC-vel történő laminálására lett kifejlesztve. Kiváló-
an alkalmas vákuumos membránprésben történő felhasználásra, a 
benne levő adalék a ragasztás hőállóságát 100 °C fölé emeli.

Műszaki adatok:
Kémiai összetétele:
poliészter-poliuretán elasztomer vizes diszperziója
pH érték: 7,5 ±1,5
Viszkozitása 23 °C-on: 3,0 ± 0,2 Pas
Sűrűsége: ~1,05 g/cm3

Szárazanyag tartalma: minimum 40%
Minimális filmképzési hőmérséklet: >5 °C
Aktiválási hőmérséklet: kb. 60-90 °C

Kiszerelések:
5 kg és 30 kg-os vödör
20 l-es kanna Kiszerelés:

25 kg-os műanyag zsák

Hot MeltEgyéb termékek
Hot Melt

Technobond Élzáró Hotmelt 7030
A hotmelt ragasztó jellemzője a magas viszkozitás és az erős kötés. 
Különösen alkalmas műanyag laminált szélek, melamin papír, pvc és 
abs ragasztására nagy sebességű élzáró gépeken

Tulajdonságok:
Viszkozitás (Brookfield) 200 °C: 48 000–58 000 mPas
Lágyulás pont: 108–113 °C
Felhasználási hőmérséklet: 150–180 °C
Szín: törtfehér-világos sárga,
 átlátszó 
Megjelenés: granulátum 
Felhordás: hengerrel

Optimális munkafeltételek:
A megmunkálandó anyagok
előtolási sebessége: 5 m/perc sebességtől
Javasolt feldolgozási hőmérséklet: 180–200 °C
Javasolt felhordási mennyiség: 200–250g/m2
A ragasztandó anyagok
és a környezet hőmérséklete: 18–25°C
Relatív páratartalom: 50-60%
A faanyag nedvességtartalma: 8–10%
Kiszerelés: 25 kg-os műanyag zsák

Technobond Élzáró Hotmelt 7010
A TECHNOBOND 7010 EVA bázisú ragasztó, jellemzői könnyű feldol-
gozhatóság, a magas viszkozitás és az erős kötés. Felhasználható él-
zárógéppel történő, furnér-, melamin élzáró ragasztáshoz, továbbá 
ABS és PVC élragasztásához, amelyek vastagsága legfeljebb 1 mm.

Tulajdonságok:
Viszkozitás (Brookfield) 200 °C: 70 000–110 000 mPas
Lágyulás pont: 98–108 °C
Szín: törtfehér 
Megjelenés: granulátum 
Felhordás: hengerrel

Optimális munkafeltételek:
Az optimális ragasztás érdekében a felhordási mennyiséget úgy kell 
beállítani, hogy ragasztó mennyisége a minimális még éppen meg-
felelő felhordott mennyiség legyen, amely a felületet egyenletesen 
borítja, ezáltal a megfelelő tapadást biztosítja. 

A megmunkálandó anyagok
előtolási sebessége: 12 m/perc sebességtől 
Javasolt feldolgozási hőmérséklet: 190–210 °C 
Javasolt felhordási mennyiség: 300-350g/m2 
A ragasztandó anyagok
és a környezet hőmérséklete: 18–25°C 
Relatív páratartalom: 50–60% 
A faanyag nedvességtartalma: 8–10%.
Kiszerelés: 25 kg-os műanyag zsák
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610 910Egyéb termékek Egyéb termékek
Szilikon SzilikonTECHNOBOND 610 fehér/színtelen

SAVASAN TÉRHÁLÓSODÓ, PENÉSZÁLLÓ TÖMÍTŐ

Összetétel: 
poli (dimetil-sziloxán) acetoxi-szilán térhálósítóval és egyéb adalé-
kanyagokkal

Alkalmazási terület:
A Technobond Szilikon 610 felhasználható rugalmas, időjárás- és 
UV-álló tömítőanyagként. Kiválóan tapad üvegre, zománcozott fe-
lülethez, kerámia csempéhez, a legtöbb műanyaghoz és a legtöbb 
festett felülethez, felületkezelt és kezeletlen fához, felületkezelt 
fémekhez. Egyes fémeknél felületkezelés nélkül színeződést és a 
felszabaduló ecetsav korróziót okozhat. Jól tapad egyes porózus szi-
likátokra alapozás nélkül is. Nem festhető.

Jellemző felhasználási területek penészálló tömítésként, ill. hézag-
kitöltőként:
• vizes helyiségekben: konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és 

egyéb nedves helyiségek
• szaniterek: kádak, csempék, mosdók, zuhanyzók, WC kagylók stb.
• nyílászárók üvegezése, beépítése
• üvegházak, teraszok

Nem alkalmas vagy korlátozottan alkalmazható:
• nem alkalmazható az olyan felületeken mint a márvány, beton, 

pala és habarcs, mivel a termék ecetsavat bocsát ki kikeménye-
dés közben (alapozással előzetes teszt szükséges),

• nem alkalmazható a korrózió miatt olyan felületeken, ahol fém-
mel, (mint pl: ólom, vörösréz, sárgaréz, cink) érintkezik,

• elszíneződhet, néhány elasztomerrel érintkezve (pl: EPDM, APTK, 
neoprén, stb),

• nem használható akvárium tömítésére,
• nem ajánlott terméskövön használni, mint a márvány, gránit, 

kvarcit, mert elszineződést okozhat (ecetsav),
• nem ajánlott szerkezeti üvegezés ragasztására.

Bővebb információt műszaki leírásunk tartalmaz.

TECHNOBOND 910 fehér/színtelen
NEUTRÁLISAN TÉRHÁLÓSODÓ, PENÉSZÁLLÓ TÖMÍTŐ 

Összetétel: 
poli (dimetil-sziloxán) alkoxi-szilán térhálósítóval és egyéb adaléka-
nyagokkal

Alkalmazási terület:
A Technobond Szilikon 910 szilárdulásakor nem keletkezik savas 
komponens, ezért savval korrodálódó, ill. erodálódó felületeken is 
felhasználható rugalmas, időjárás- és UV-álló tömítőanyagként. Ki-
válóan tapad üvegre, zománcozott felülethez, kerámia csempéhez, 
a legtöbb műanyaghoz és a legtöbb festett felülethez, felületkezelt 
és kezeletlen fához, felületkezelt fémekhez. Jól tapad egyes porózus 
szilikátokra alapozás nélkül is. Nem festhető. A kötés során gyú-
lékony etanol szabadul fel. 

Jellemző felhasználási területek penészálló tömítésként, ill. hézag-
kitöltőként:
• vizes helyiségekben: konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és 

egyéb nedves helyiségek          
• szaniterek: kádak, csempék, mosdók, zuhanyzók, WC kagylók stb.
• nyílászárók üvegezése, beépítése
• üvegházak, teraszok

Nem alkalmas vagy korlátozottan alkalmazható:
• elszíneződhet, néhány elasztomerrel érintkezve (pl: EPDM, APTK, 

neoprén, stb.),
• nem használható akvárium tömítésére,
• nem alkalmas tükör ragasztására,
• nem alkalmas szerkezeti üvegezés ragasztására,
• nem alkalmas élelmiszerrel kapcsolatba kerülő területre.

Bővebb információt műszaki leírásunk tartalmaz.

Kiszerelés:
300 ml-es kartus

Kiszerelés:
300 ml-es kartus
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