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D2 PVA TUTKALI 
 
1 – ÜRÜN TANIMI  

Akfix D2; Polivinil asetat esaslı, kuruduğunda şeffaflaşan, çok güçlü ahşap homopolimer tutkalıdır. 

 
2 – ÖZELLİKLERİ 

 Kolay uygulanır, düşük viskoziteye sahiptir. 

 Hızlı kurur. 

 Suya dayanıklıdır (D2-DIN EN204). 

 Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir. 

 Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez. 

 Neme ve kimyasallara dayanıklıdır. 

 Mükemmel yapışma gücüne sahiptir. 

 
 
3 - UYGULAMA ALANLARI 

İskelet işlerinde,koltuk iskeleti,koltuk,sandalye,masa yapımındaki nemli yapışma ortamında,Islak veya 

nemli ağaçların birbirine yapıştırılmasında kullanılır.Sert ağaçlarda,MDF,Sunta ve her türlü ağaçtan 

birinin diğerine ve kendi türünden herhangi bir malzemeye yapıştırılması amacı ile kullanılır. 

 
4 - KULLANIM ŞEKLİ 

Açık kalma süresinin 3-4 dakika,uygulanacak basıncın 1,8 kg/cm² uygulanması tavsiye edilir. Soğuk pres 

makinalarında ve manuel kullanımda; 

5°C --> 65 dakika, 10°C --> 60 dakika, 20°C --> 55 dakika 

5- RAF ÖMRÜ 
 

 Uygun şartlarda orijinal açılmamış ambalajında depolanması durumunda 12 ay’dır. 
 
 
6- ÖNEMLİ 

 Yapıştırıcı havadaki nem yardımıyla kuruduğundan, ürün ambalajı açıldıktan sonra raf ömrü 

kısalabilir. Dolayısıyla, kullanıldıktan sonra ambalajın sıkıca kapatıldığından emin olunmalıdır. 

 +35 °C’ nin üstünde ve -5 °C’ nin altında depolama raf ömrünün kısalmasına neden olabilir. 

 Su eklenmesi tavsiye edilmemektedir.  

 Uzun sürelerden sonra ilk kullanımından önce iyice karıştırılmalıdır.  

 Ilık suyla temizlenebilir. 
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7- AMBALAJ BİLGİSİ 
 

Ürün Hacim Koli içi âdeti 

D2 500 gr 12 

D2 3 Kg 4 

D2 10 Kg 4 

D2 30 Kg 1 

 
 
8- TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

Kimyasal Yapı : Vinyl Acetate polymer  

Görünüş : Beyaz Vizkoz Sıvı   
Yoğunluk : 0.96 g/mL  
Katı madde %  : 41 ± 1  
Viskozite : 14000±1000 cps  cps at 22°C (Spindle No 6, 20 rpm) 
Sarfiyat : 70-130 gr/m²  
pH : 5-6  
Min. Film Sıcaklığı : 10°C ve üzeri  
Filmleşme Zamanı : 15-20 dakika (20°C) 
Serbest Monomer : max 0,5  
Suya Dayanım Sınıfı : D2 (DIN EN 204) 
Ahşap nem miktarı : 8 - 12 %  
Sert ahşap için tutkal hattı basıncı : 9 - 12 kg/cm2  

 
 
 

 
 
 


