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BEMUTATKOZÁS

DISZPERZIÓS RAGASZTÓK

Az 1909-ben alapított Jowat AG meghatározó szereplője

a ragasztástechnika világának. Világszerte mintegy 60 

országba, a Föld minden részére exportálják a készítmé-

nyeiket. Gyártóüzemeik Németországban, az USA-ban és

Svájcban találhatók. A központi, detmoldi üzemet 

naponta több mint 160 tonna ragasztóanyag hagyja el. 

A gyárak mellett világszerte önálló képviseletek és keres-

kedelmi partnerek állnak a felhasználók rendelkezésére.

Termékeikkel a faipari ragasztástechnika majd minden 

területén tudnak alternatívát nyújtani. Választékukban meg-

található mind a PVAc ragasztók széles palettája, mind az

élzárásban használatos olvadékragasztók, melyekkel magas

és alacsony hőmérséklethez, gépi egyenes és íves, illetve

kézi feldolgozáshoz is kínálnak megoldást. Termékkörük 

részét képezik az előbbiek mellett különféle kontaktragasz-

tók, műgyanták, a ragasztáshoz szükséges oldószerek, 

segédanyagok, illetve a folyékony poliuretán ragasztók nagy

választéka, legyen szó lassú vagy gyors ragasztási igényről. 

Magyarországon a Jowat termékek az 1980-as évek óta 

vannak jelen a piacon, napjainkban a kiszolgálás magyaror-

szági raktárbázisról, rövid szállítási határidővel történik.

Jelen információs füzetünk a raktárkészletről elérhető 

termékek körébe nyújt betekintést, de természetesen egyedi

ragasztási feladatokra is kínálunk megoldásokat.

Jowacoll® 102.26 + 5% Jowat® 195.35
Nedves klímában alkalmazott és magas hőállóságigényű fatermékek ragasztá-
sához. Kiválóan alkalmazható ablakok és bejárati ajtók élfáinak gyártásakor,
hossz-toldásnál, tömbösítésnél, vastag furnérozásnál, betétek ragasztásánál,
illetve nedves helyiségek bútorainak gyártásakor.

�  Típus 1k D2 - 2k D4
�  Viszkozitás 20 °C-on [mPas] kb. 8.000
�  Szárazanyag-tartalom [%] kb. 49
�  pH-érték kb. 5,2
�  Nyitott idő 20 °C-on [perc] 7-10
�  Minimális présidő 20 °C-on [perc] 25

Jowacoll® 102.49 + 7-15% Jowat® 195.60
Keményfák, trópusi és magas gyantatartalmú faanyagok ragasztására. Nagy
igénybevételű, magas hőállóságigényű és nedves klímaviszonyokban alkalma-
zott fatermékek, bejárati ajtó, ablak, nedves helyiségek bútorai, kerti szerkeze-
tek ragasztásához.

�  Típus 2k D4
�  Viszkozitás 20 °C-on [mPas] kb. 11.000
�  Szárazanyag-tartalom [%] kb. 60
�  pH-érték kb. 7
�  Nyitott idő 20 °C-on [perc] 8-12
�  Minimális présidő 20 °C-on [perc] 25
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DISZPERZIÓS RAGASZTÓK

Jowacoll® 103.05
Általánosan használható faipari ragasztó elsősorban nagy felületi ragasztások-
hoz, furnérozáshoz, de alkalmas keményfák, lágyfák és egyéb fatermékek ra-
gasztására, valamint csaphornyos parketta lefektetéséhez is. 5% 195.40
edzővel bekeverve D4-es vízállósági fokozatot teljesít.

�  Típus 1k D3 - 2k D4
�  Viszkozitás 20 °C-on [mPas] kb. 12.000
�  Szárazanyag-tartalom [%] kb. 50
�  pH-érték kb. 3
�  Nyitott idő 20 °C-on [perc] 5-8
�  Minimális présidő 20 °C-on [perc] 30

Jowacoll® 103.30
Puha- és keményfák nedvességnek jól ellenálló és magas hőállóságú ragasz-
tásához. Kiválóan alkalmazható az ablakok és bejárati ajtók sarokkötéseihez,
nedves helyiségek bútorainak gyártásakor. 5% 195.40 edzővel bekeverve D4-es
vízállósági fokozatot teljesít.

�  Típus 1k D3 - 2k D4
�  Viszkozitás 20 °C-on [mPas] kb. 12.000
�  Szárazanyag-tartalom [%] kb. 50
�  pH-érték kb. 3
�  Nyitott idő 20 °C-on [perc] 5-8
�  Minimális présidő 20 °C-on [perc] 30

Jowacoll® 114.60
Keményfák, lágyfák, faforgácslapok idegencsap kötéseihez, köldökcsap-belövő
automatákhoz javasolt ragasztó.

�  Típus 1k D2 
�  Viszkozitás 20 °C-on [mPas] kb. 350
�  Szárazanyag-tartalom [%] kb. 40
�  pH-érték kb. 4,5
�  Nyitott idő 20 °C-on [perc] -
�  Minimális présidő 20 °C-on [perc] -

Jowacoll® 124.00
Elsősorban felületi ragasztásra alkalmas gyorskötésű ragasztó. Felhasználható
furnérozásra, forgácslapok bevonására dekoritlemezzel, forgácslapok egymás-
hoz ragasztására, illetve tömörfa lapok gyártására, ékcsapos hossztoldásra.

�  Típus 1k D2
�  Viszkozitás 20 °C-on [mPas] kb. 9.500
�  Szárazanyag-tartalom [%] kb. 67
�  pH-érték kb. 7
�  Nyitott idő 20 °C-on [perc] 5-7
�  Minimális présidő 20 °C-on [perc] 2

Jowacoll® 124.40
Sokoldalúan felhasználható, általános célú ragasztó. Elsősorban furnérozásra,
forgácslapok bevonására dekoritlemezzel és ajtólap gyártásra alkalmas. Magas
viszkozitásának köszönhetően, furnérozás során az átütés veszélye minimális.

�  Típus 1k D2
�  Viszkozitás 20 °C-on [mPas] kb. 19.000
�  Szárazanyag-tartalom [%] kb. 56
�  pH-érték kb. 7
�  Nyitott idő 20 °C-on [perc] max. 15
�  Minimális présidő 20 °C-on [perc] 4

JOWAT AG D-32758 Detmold, Ernst-Hilker Str. 10–14. • Tel.: +49/5231-749-0 • Fax: +49/5231-749-105 • info@jowat.de • www.jowat.de 3



PUR éS MűGyANTA RAGASZTÓK

GREENTEAM KFT. 9700 Szombathely, Varasd u. 16. • Tel.: 94/510-830 • Fax: 94/315-215 • info@greenteamkft.hu • www.greenteamkft.hu4

Jowapur® 685.17
Lágyfák, szigetelő anyagok, ablak, ajtó, ragasztására, illetve nehezen ragaszt-
ható anyagok, pl. vízálló forgácslap, hab- és szigetelőanyagok betonhoz, pa-
rafához, csempéhez, laptermékekhez, kövekhez ragasztásához. Nem
alkalmazható vörösfenyő ragasztására.

�  Habképződés gyenge
�  Viszkozitás 20 °C-on [mPas] pasztaszerű
�  Szárazanyag-tartalom [%] kb. 100
�  NCO-tartalom [%] kb. 6
�  Nyitott idő 20 °C-on [perc] 14-16
�  Présidő 20 °C-on [perc] 45-50

Jowapur® 686.20
Egykomponensű, rosterősítésű ragasztó. Szerkezeti anyagok minősített ékcsa-
pos kötéseinek kialakítására, valamint nyílászárók és ajtóbetétek ragasztására
alkalmas. Nem alkalmazható vörösfenyő ragasztására.

�  Habképződés erős
�  Viszkozitás 20 °C-on [mPas] kb. 10.500
�  Szárazanyag-tartalom [%] kb. 99,5
�  NCO-tartalom [%] kb. 15
�  Nyitott idő 20 °C-on [perc] kb. 20
�  Présidő 20 °C-on [perc] 65-75

Jowapur® 686.60
Egykomponensű, rosterősítésű, minősített tartószerkezeti ragasztó, mely mind
bel-, mind kültéri teherhordó ragasztott szerkezetek előállítására alkalmas. Nem
alkalmazható vörösfenyő ragasztására.

�  Habképződés erős
�  Viszkozitás 20 °C-on [mPas] kb. 10.500
�  Szárazanyag-tartalom [%] kb. 99,5
�  NCO-tartalom [%] kb. 15
�  Nyitott idő 20 °C-on [perc] 50-70
�  Présidő 20 °C-on [perc] 180-240

Jowapur® 687.40
Kemény és trópusi fafajok, ásványi eredetű anyagok és sok egyéb, nehezen ra-
gasztható anyag, mint pl. fémek, polisztirol fához, kőhöz ragasztására alkalmas.
Nem alkalmazható vörösfenyő ragasztására.

�  Habképződés közepes
�  Viszkozitás 20 °C-on [mPas] kb. 6.000
�  Szárazanyag-tartalom [%] kb. 100
�  NCO-tartalom [%] kb. 15
�  Nyitott idő 20 °C-on [perc] 40
�  Présidő 20 °C-on [perc] 120

Jowat® 950.20
Karbamid-formaldehid por alakú műgyanta, melybe bekeverték a szerves töl-
tőanyagokat és az edzőt. Elsősorban furnér, dekorpapír, HPL, CPL bevonó
anyagok faalapú lemezekre történő felragasztására szolgál, mely feladatok hő -
présben végezhetők.

�  Keverési arány [porgyanta:víz] 2:1
�  Minimális préshőmérséklet [°C] 70
�  Szárazanyag-tartalom [%] 68
�  Fazékidő 20 °C-on [óra] > 7
�  Nyitott idő 20 °C-on [perc] kb. 13
�  Présidő 70 °C-on [perc] 5
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Jowat® 445.00
Kontaktragasztó rétegelt lemezek, forgácslapok, farostlemezek egymással vagy
műanyag, fém, fa, textil, filc, valamint egyéb anyagokkal és fémmel történő 
összeragasztásához.

�  Anyagnyomás [bar] 1-3
�  Porlasztó nyomás [bar] 4-6
�  Viszkozitás 20 °C-on [mPas] 1.300
�  Szárazanyag-tartalom [%] kb. 25
�  Nyitott idő 20 °C-on [perc] -
�  Megjelenés bézs

Jowatac® 456.24
Habanyagok, formahabok, kárpitos vatták, egymáshoz, valamint fához, farost-
lemezhez, forgácslaphoz, kartonhoz, gumiszálhoz, és hasonló kárpitanyagok-
hoz történő ragasztására használható. Csak kétoldalas felhordással
alkalmazható.

�  Anyagnyomás [bar] 0,5-1,5
�  Porlasztó nyomás [bar] 4-6
�  Viszkozitás 20 °C-on [mPas] 220
�  Szárazanyag-tartalom [%] kb. 38
�  Nyitott idő 20 °C-on [perc] 0,5-15
�  Megjelenés piros

Jowatac® 471.54
Habanyagok, formahabok, kárpitos vatták egymáshoz, valamint fához, farost-
lemezhez, forgácslaphoz, kartonhoz, gumiszálhoz, és hasonló kárpitanyagok-
hoz történő ragasztására használható. Egy- és kétoldalas felhordással is
alkalmazható.

�  Anyagnyomás [bar] 0,5-3
�  Porlasztó nyomás [bar] 4-6
�  Viszkozitás 20 °C-on [mPas] 300
�  Szárazanyag-tartalom [%] kb. 50
�  Nyitott idő 20 °C-on [perc] 1-25
�  Megjelenés piros

Jowat-HighSolid® 471.64
Habanyagok, formahabok, kárpitos vatták egymáshoz, valamint fához, farost-
lemezhez, forgácslaphoz, kartonhoz, gumiszálhoz, és hasonló kárpitanyagok-
hoz történő ragasztására használható. Az esetek többségében egyoldalas
felhordással alkalmazható.

�  Anyagnyomás [bar] 1-5
�  Porlasztó nyomás [bar] 4-6
�  Viszkozitás 20 °C-on [mPas] 750
�  Szárazanyag-tartalom [%] kb. 63
�  Nyitott idő 20 °C-on [perc] 1-8
�  Megjelenés piros

Jowat® 407.50
Kéztisztító krém. Még erősebb ragasztóanyagot és egyéb szennyeződést is jól
eltávolít. Higiénikus, bőrkímélő, szilikontól mentes, visszaállítja a bőr természe-
tes zsírrétegét. Nem tartalmaz hozzáadott súrolószert.

�  Anyagnyomás [bar] -
�  Porlasztó nyomás [bar] -
�  Viszkozitás 20 °C-on [mPas] pasztaszerű
�  Szárazanyag-tartalom [%] -
�  Nyitott idő 20 °C-on [perc] -
�  Megjelenés fehér



OLVADéKRAGASZTÓK

GREENTEAM KFT. 9700 Szombathely, Varasd u. 16. • Tel.: 94/510-830 • Fax: 94/315-215 • info@greenteamkft.hu • www.greenteamkft.hu6

Jowatherm® 280.30
Töltőanyagmentes ragasztó furnér, melamin élfólia, PVC és ABS élanyagok elő-
kezelésére és azok felragasztására. Használható mind egyenes, mind soft-for-
ming éleknél. Különösképpen alkalmas alacsonyabb előtolási sebességű élzáró
gépeknél, megmunkáló központoknál.

�  Feldolgozási hőfok [°C] 180-200
�  Lágyulási tartomány [°C] kb. 90
�  Sűrűség [g/cm3] 1,03
�  Előtolási sebesség [m/perc] 10-40
�  Viszkozitás [190 °C] [mPas] kb. 65.000
�  Megjelenés sárgás áttetsző; fehér

Jowatherm® 280.50
Kiváló hőtűrésű ragasztó furnér, melamin élfólia, HPL, CPL, PVC és ABS él-
anyagok felragasztására. Használható mind egyenes, mind soft-forming éleknél.
Alkalmazható megmunkáló központokon.

�  Feldolgozási hőfok [°C] 180-200
�  Lágyulási tartomány [°C] kb. 95
�  Sűrűség [g/cm3] 1,1
�  Előtolási sebesség [m/perc] 10-40
�  Viszkozitás [190°C] [mPas] kb. 105.000
�  Megjelenés világos-bézs

Jowatherm® 286.60
Patronos kivitelű ragasztó Holz-Her élzáró gépekhez. Alkalmas furnér, impreg-
nált papír, melamin, poliészter, ABS és PVC élanyagokhoz. Nagy színválasz-
tékban elérhető.

�  Feldolgozási hőfok [°C] 180-210
�  Lágyulási tartomány [°C] 80
�  Sűrűség [g/cm3] 1,3
�  Előtolási sebesség [m/perc] 10-25
�  Viszkozitás [200 °C] [mPas] 60.000
�  Megjelenés bézs; fehér; barna; fekete

Jowatherm® 288.50
Alacsony töltőanyag-tartalmú ragasztó automatikus élzáró gépekhez. Széles
körű alkalmazhatóság jellemzi. Alkalmas egyenes és soft-élek borítására is.

�  Feldolgozási hőfok [°C] 190-210
�  Lágyulási tartomány [°C] kb. 95
�  Sűrűség [g/cm3] 1,28
�  Előtolási sebesség [m/perc] 10-40
�  Viszkozitás [200 °C] [mPas] kb. 110.000
�  Megjelenés bézs

Jowatherm® 296.40
Magasabb töltőanyag tartalmú ragasztó automatikus élzáró gépekhez. Alkal-
mas furnér, impregnált papír, PVC, melamin, poliészter élanyagokhoz. élfóliák
előkezelésére is felhasználható.

�  Feldolgozási hőfok [°C] 190-210
�  Lágyulási tartomány [°C] kb. 85
�  Sűrűség [g/cm3] 1,45
�  Előtolási sebesség [m/perc] 10-40
�  Viszkozitás [200 °C] [mPas] kb. 80.000
�  Megjelenés bézs; fehér
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Jowatherm® 282.30
Alacsony olvadáspontú ragasztó furnér, melamin élfólia, PVC és ABS élanyagok
felragasztására alacsony előtolási sebességű élzáró gépeken.

�  Feldolgozási hőfok [°C] 160-180
�  Lágyulási tartomány [°C] kb. 75
�  Sűrűség [g/cm3] 1,31
�  Előtolási sebesség [m/perc] 10-25
�  Viszkozitás [170 °C] [mPas] kb. 22.000
�  Megjelenés natúr-bézs

Jowatherm® 282.40
Nagyon alacsony olvadáspontú, töltőanyagmentes ragasztó furnér, melamin él-
fólia, PVC és ABS élanyagok felragasztására alacsony előtolási sebességű, va-
lamint kézi előtolású élzáró gépeken.

�  Feldolgozási hőfok [°C] 130-150
�  Lágyulási tartomány [°C] kb. 85
�  Sűrűség [g/cm3] 1,03
�  Előtolási sebesség [m/perc] 3-12
�  Viszkozitás [140 °C] [mPas] kb. 32.000
�  Megjelenés sárgás áttetsző

Jowat-Toptherm® 237.10
Korszerű, poliolefin alapú, kiemelkedő hőtűrésű ragasztó. Széles körű használ-
hatóság jellemzi. Egyenes élek bevonására, soft-forming eljáráshoz, illetve meg-
munkáló központokon történő felhasználásra is alkalmas.

�  Feldolgozási hőfok [°C] 180-200
�  Lágyulási tartomány [°C] 110
�  Sűrűség [g/cm3] 1,1
�  Előtolási sebesség [m/perc] 25-40
�  Viszkozitás [190 °C] [mPas] kb. 105.000
�  Megjelenés bézs

Jowatherm-Reaktant® 607.40
Poliuretán alapú olvadékragasztó, magas hő- és vízállóságú ragasztásokhoz.
Furnér, melamin élfólia, HPL, CPL, PVC és ABS élanyagok felragasztására al-
kalmas. Használható egyenes éleknél és profilbevonásra.

�  Feldolgozási hőfok [°C] 140
�  Reakció-kötésidő [nap] 3
�  Sűrűség [g/cm3] 1,30
�  Előtolási sebesség [m/perc] 10-40
�  Viszkozitás [140 °C] [mPas] kb. 60.000
�  Megjelenés világos bézs

Jowat® 930.74
A még ki nem kötött állapotú PUR olvadékragasztó maradványok felhordó be-
rendezésekből történő eltávolítására alkalmazható. A tisztítószer kémiai össze-
tevője a PUR olvadékragasztóval történő keveredés során, az abban
végbemenő térhálósodási folyamatot leállítja.

�  Feldolgozási hőfok [°C] 110-130
�  Lágyulási tartomány [°C] kb. 80
�  Sűrűség [g/cm3] 0,92
�  Előtolási sebesség [m/perc] -
�  Viszkozitás [120 °C] [mPas] kb. 25.000
�  Megjelenés piros
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A ragasztás, mint az egyik legésszerűbb kötési mód jelentősége folyamatosan növekszik. Ezzel

együtt a ragasztásra alkalmas anyagok száma, fajtája is lendületes fejlődést mutat. 

Ez a folyamatos változás a Jowat® céget is rendszeres és állandó fejlesztésre sarkallja. Vegyészek,

mérnökök jól képzett csoportja dolgozik azon, hogy a felhasználókat rendszeresen tájékoztassák,

megfelelő tanácsadással szolgáljanak a vevő részére legalkalmasabb ragasztó és technológia ki-

választásáról.

Ajánlásaink a saját laboratóriumi vizsgálatainkon és a vevők tapasztalatai alapján készülnek. Ter-

mészetesen minden egyes esetre nem lehetnek tökéletes paramétereink, melyek kötelező érvénnyel

alkalmazhatók. Ezért kérjük minden esetben, hogy kérdéseikkel forduljanak alkalmazás techniku-

sainkhoz, hogy a legújabb ismereteiket át tudják adni. Ezek hiányában az Ön kockázata megnő.

Minden újonnan a termelésbe kerülő ragasztóanyagot a helyi körülményeket figyelembe véve kell

alkalmazni, a sorozatgyártás megkezdése előtt próbadarabokat ajánlatos készíteni, majd elkészül-

tük után ellenőrizni, hogy az elvárásoknak megfelelnek-e. 

Kérjük azokat a felhasználókat, akik tartós alkalmazás során a felhasználás paraméterét megvál-

toztatják, gépbeállítási értékeket módosítanak, alapanyagokban történnek változtatások, jelezzék

a gyártó felé. Csak ilyen esetben képes a Jowat® arra, hogy mindig a legidőszerűbb ismereteket

alkalmazza és továbbadja.

E katalógusban szereplő termékeink honlapunkról letölthető műszaki adatlapjai a tudományos is-

meretek legújabb adatait tartalmazzák, azokat a paramétereket foglalják össze, melyek alapján

minden felhasználó tájékozódhat a ragasztóanyag műszaki tulajdonságairól, ezeket technológiája

során figyelembe veheti.

Jowat AG
D-32758 Detmold, Ernst-Hilker Str. 10–14.
Tel.: +49/5231-749-0 • Fax: +49/5231-749-105
info@jowat.de
www.jowat.de

Greenteam Kft.
9700 Szombathely, Varasd u. 16.
Tel.: 94/510-830 • Fax: 94/315-215
info@greenteamkft.hu
www.greenteamkft.hu
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