
Tulajdonságok

Pattex Palmafix 

építési-szerelési 

ragasztó

Pattex Express 

Fix
Pattex One For All High Tack Pattex One For All Crystal

Pattex One For All Universal / 

Pattex One For All Universal 

Tubusos

Pattex One For All Express

főbb tulajdonságok

azonnali nagy 

ragasztóerő 

(kontaktragasztó)

, kiváló ár-érték 

arány

oldószeres 

ragasztó egyszerű 

felhordással, 

nagy kezdeti 

tapadással

rendkívül nagy kezdeti tapadás, 

szinte minden anyagfajtához

teljesen átlátszó, esztétikus 

ragasztást biztosít

rendkívül rugalmas és erős, 

szinte minden anyagfajtához

nagyon gyors, szinte minden 

anyagfajtához

kötőanyag
műgumi és 

gyanták

műgumi és 

szerves oldószer

MS-polimer
a
 (Henkel Flextec 

formula)

MS-polimer
a
 (Henkel Flextec 

formula)

MS-polimer
a
 (Henkel Flextec 

formula)

MS-polimer
a
 (Henkel Flextec 

formula)

szín sárgásbarna bézs fehér teljesen áttetsző fehér törtfehér

komponensek száma 1 1 1 1 1 1

alkalmazás helye (bel- 

vagy kültér)
bel- és kültér bel- és kültér bel- és kültér bel- és kültér bel- és kültér bel- és kültér

felület nedvszívó 

képessége (ragasztható 

felületek)

nedvszívó és 

tömör felületek 

egyaránt

nedvszívó és 

tömör felületek 

egyaránt

nedvszívó és tömör felületek 

egyaránt

nedvszívó és tömör felületek 

egyaránt

nedvszívó és tömör felületek 

egyaránt

nedvszívó és tömör felületek 

egyaránt

felhasználási területek 

(példák)

dekorációs elem 

és lemez, MDF, 

HDF, építőlapok, 

küszöbsín, 

ütközőlemez, 

párnafa stb. 

burkoló elemek, 

burkolatváltó 

profil, parketta 

szegélyléc, LED-

szalag, MDF, 

HDF, építőlapok 

stb.

polctartó konzol, nagyméretű 

tükör, díszburkolat, 

lépcsőkorlát, lépcső járó- és 

homloklapok, szárazépítő 

lapok, OSB-lap, faforgács lap, 

hangszigetelő lapok, panelek, 

karnis stb.

tükör, üvegasztal, 

képkeretléc, üvegmozaik, 

üveg dekorációs elemek  

stb.

fa- és fémlemezek, profilok, 

kerámiák illeszkedéseinek, 

hézagainak rugalmas tömítése, 

ragasztása

fa- és fémszerkezetek, bútor 

elemek gyors ragasztása

átfesthetőség átfesthető átfesthető átfesthető átfesthető átfesthető átfesthető

felhordás

kétoldalasan 

(kontakt módon), 

fogazott 

kenőlapáttal (pl. 

A2)

egyoldalasan 

(szükség esetén 

Pattex Fix 

Montázsszalaggal 

kombinálható), 

kinyomópisztolly

al 

egyoldalasan, 

kinyomópisztollyal 

egyoldalasan, 

kinyomópisztollyal 

egyoldalasan, 

kinyomópisztollyal 

egyoldalasan, 

kinyomópisztollyal 

felhordás vastagsága vékonyan

a ragasztandó 

tárgynak 

megfelelően

a ragasztandó tárgynak 

megfelelően
b

a ragasztandó tárgynak 

megfelelően
b

a ragasztandó tárgynak 

megfelelően
b

a ragasztandó tárgynak 

megfelelően
b

nyitott idő/bőrösödés 

kezdete
kb. 10 perc kb. 10 perc kb. 10 perc kb. 10 perc kb. 10 perc kb. 10 perc

kötési idő

azonnal köt, 

végleges 

szilárdságát 24 

óra után éri el

kb. 12 óra, 

végleges 

szilárdságát 24 

óra után éri el

2-3 mm/24 óra 2-3 mm/24 óra 2-3 mm/24 óra
20 perc alatt megmunkálásra 

kész

kezdeti tapadás
azonnali, nagyon 

nagy

nagy, kb. 100 

kg/m
2 rendkívül nagy, kb. 350 kg/m

2 átlagos nagy, kb. 140 kg/m
2 átlagos

térfogatváltozás nem zsugorodik nem zsugorodik nem zsugorodik nem zsugorodik nem zsugorodik nem zsugorodik

feldolgozási 

hőmérséklet
-7 °C - 40 °C -10 °C - 40 °C +5 °C - 40 °C +5 °C - 40 °C +5 °C - 40 °C +5 °C - 40 °C

hőállóság +80 °C +80 °C +80 °C, rövid ideig +100  °C +80 °C, rövid ideig +100  °C +80 °C, rövid ideig +100  °C +80 °C, rövid ideig +100  °C

vízállóság
c vízálló vízálló vízálló vízálló vízálló vízálló

hidegállóság - 30 °C - 30 °C - 30 °C - 30 °C - 30 °C - 30 °C

kötés rugalmassága enyhén enyhén közepesen közepesen fokozottan rugalmas közepesen

fa nedvességtartalom
d nedves fához is nedves fához is nedves fához is nedves fához is nedves fához is nedves fához is

présidő
e - - - - - -

korlátozások
f

tükörhoz nem 

ajánlott; inkább 

nagyobb felületű 

munkákhoz 

javasolt, nem 

alkalmas PE, PP 

és teflon 

ragasztásához

tükörhöz, 

polisztirolhoz 

nem használható, 

nem alkalmas PE, 

PP és teflon 

ragasztásához

nem alkalmas plexihez 

(akrilüveg), rézhez, bronzhoz; 

PE, PP és teflon, lágy PVC 

ragasztásához; természetes 

kövek esetén a lap vastagsága 

legalább 1 cm legyen, tartós víz 

alatti alkalmazáshoz nem 

ajánlott

nem alkalmas plexihez 

(akrilüveg), rézhez, 

természetes kövekhez; PE, 

PP és teflon ragasztásához, 

tartós víz alatti 

alkalmazáshoz nem ajánlott

nem alkalmas plexihez 

(akrilüveg), rézhez, bronzhoz; 

PE, PP és teflon, lágy PVC 

ragasztásához; természetes 

kövek esetén a lap vastagsága 

legalább 1 cm legyen, tartós víz 

alatti alkalmazáshoz nem 

ajánlott

nem alkalmas plexihez 

(akrilüveg), rézhez, bronzhoz; 

PE, PP és teflon, lágy PVC 

ragasztásához; természetes 

kövek esetén a lap 

vastagsága legalább 1 cm 

legyen, tartós víz alatti 

alkalmazáshoz nem ajánlott

kiadósság

kb. 0,2 m
2 

kétoldalasan, A2 

kenőlapáttal 

felhordva

kb. 6-7 fm (5 mm 

átmérő esetén)
kb. 7 fm (5 mm átmérő esetén)

kb. 7-8 fm (5 mm átmérő 

esetén)

kb. 7 fm (5 mm átmérő esetén) 

/ 

kb. 7 fm (5 mm átmérő 

esetén)

eltarthatóság 12 hónap 18 hónap 18 hónap 15 hónap 18 hónap 18 hónap

f: Kétség esetén kérje szaktanácsunkat, vagy végezzen próbaragasztást.

e: A szokásos értelmében présidő nincs. A tárgyakat azonnal lehet rögzíteni. Nagy tömegű tárgy esetén szóba jöhet az ideiglenes rögzítés.

a: a Henkel továbbfejlesztett MS-Polimer technológiája a Flextec®. Szívósabb, jobb UV-állóságú, kevésbé koszolódó ragasztóról van szó.

Megjegyzések:

b: A felhordás vastagsága legfeljebb 2 cm lehet. Ajánlott a min. 2 mm rétegvastagságú filmréteg kialakítása az alakváltozások tartós tűrése érdekében.

c: Ezeknél a ragasztóknál nem beszélünk a DIN EN 204 szerinti vízállóságról. Kötést követően tartósan bírják a nedvességet, pl. kültérben korlátozások nélkül használhatók.

d: A fa nedvességtartalmának nincs jelentősége akár beltérről, akár kültérről van szó, viszont a fa ne legyen vízzel telített.


