MARANGOZ TUTKALLARI
PRATİK YAPIŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ

www.romabond.com

Pratik Yapıştırma Çözümleri

Çabuk kuruyan, temiz çalışan, çok amaçlı kullanıma imkan sağlayan yüksek viskoziteli
cyanoakrilat yapıştırıcı ve aerosol aktivatörden oluşan bir tutkal setidir. Yüksek yapışma gücüne
sahiptir, dikey yüzeylerde kullanıma uygundur, akma ve sıçrama görülmez. Yüksek viskoziteli
olduğu için özellikle gözenekli, yapıştırılması zor yüzeylerde yapışma gücünün artmasını sağlar.
Uygulama Alanları:
Ahşap parçaların montaj ve tamiratında, MDF, kauçuk, plastik, deri, mantar
ve birçok metalde, hızlı kürleşme istenen uygulamalarda yüksek mukavemetli
yapışma sağlar.
Kullanım Talimatı:
• Kullanım sırasında yüzey temiz, kuru, her türlü kir ve yağdan arındırılmış 		
olmalıdır.
• Hızlı yapıştırıcı ince bir film şeklinde sadece tek bir yüzeye uygulanmalı, 		
Aerosol aktivatör ise tutumlu bir şekilde diğer yüzeye sıkılmalı ve 		
buharlaşmasına izin verilmelidir.

→ ROMABOND HAKKINDA
ROMABOND, sektörün tüm ihtiyaçlarına yanıt verme felsefesiyle, Roma kenarbantlarının
üretildiği ilk günden itibaren sahip olduğu, 20 yılı aşkın bir tecrübenin, kaliteli hammadde
ve ileri teknolojiyle buluşmasından yola çıkan, sektörde öncü bir tutkal markasıdır.
ROMABOND Tutkalları, kullanıcıların ihtiyaçlarını tümüyle kapsayacak şekilde geliştirilerek
mobilya sektörüne uygun her türlü ürün alternatifini portföyünde barındırmaktadır.

Mobilya sektöründe kullanılan tutkal tercihlerinin, ürün kalitesini ve maliyetleri doğrudan
etkilediğinin bilinciyle oluşturulan ROMABOND ürün portföyü, iş ortaklarımızın ihtiyaçları
doğrultusunda belirlenmiş ve kullanıma sunulmuştur. Arkasındaki güçlü teknik uzman
kadro ile ROMABOND, sektörde artan rekabet ortamında fark yaratabilmek için, sağladığı
teknik destek hizmetiyle doğru ürün seçimi ve kullanımı konusunda mobilya tutkallarında
kapsamlı çözümler sunmaya devam etmektedir.

Marangoz Tutkalları ve Endüstriyel Tutkallar olmak üzere iki ana kategoride ürün
portföyüne sahip olan ROMABOND, yenilenen yüzü ve yüksek performansıyla sektörün
ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

ROMABOND Marangoz Tutkalları, her türlü iklim koşullarında en iyi sonuçları vermesi
için tasarlanarak, mobilya, inşaat ve yapı sektörüne en uygun ürün alternatiflerini
portföyünde barındırmaktadır.

• Parçalar hızlı bir şekilde bir araya getirilerek 10-15 saniye elle preslenmelidir.
Paketleme Detayı:
Küçük Boy

Büyük Boy

XL Boy

• Ambalaj: 50 gr / 200 ml

• Ambalaj: 100 gr / 400 ml

• Ambalaj: 125 gr / 500 ml

• Koli miktarı: 50 Takım

• Koli miktarı: 50 Takım

• Koli miktarı: 30 Takım
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→ ROMABOND HIZLI YAPIŞTIRICI
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Pratik Yapıştırma Çözümleri

Tek komponentli, nemle hızlı bir şekilde kürleşen, poliüretan bazlı bir yapıştırıcıdır. Yüksek
yapışma gücü ve hızlı kürleşme özelliklerini bir arada bulundurur. Kısa pres süresi ve kısa kürleşme
(5-10 dk.) süresine sahiptir. Birçok yüzeye mükemmel yapışır; düşey ve yatay yüzeylerde
uygulanabilir. Şeffaftır ve solvent içermez. Akma yapmaz, hacim kaybına uğramaz, kokusuzdur
ve hafif nemli yüzeylerde uygulanabilir. Az tüketilir, ekonomiktir ve kullanımı kolaydır. Neme,
farklı hava şartlarına (D4 Norm - DIN EN 204) ve kimyasallara dayanıklıdır.
Uygulama Alanları:
Kalıcı ve güçlü bir yapışma istenen yapı ve tamirat işlemlerinde, gözenekli-gözenekli ve gözenekligözeneksiz yüzey yapıştırma işlemleri için uygundur. İç ve dış mekanlarda uygulanabilir. Ahşap, MDF,
beton, metal, polistiren ve poliüretan köpük, PVC, mermer, granit, polikarbonat, cam, seramik gibi
birçok yapı malzemesini yapıştırmada kullanılabilir.
Kullanım Talimatı:
• Yapıştırılacak yüzeyler temizlenmeli; her tür toz, yağ ve kirden arındırılmış olmalıdır.
• Yüzeylerin hafifçe nemlendirilmesi yapışma süresini kısaltır ve yapışma gücünü arttırır.

→ ROMABOND KÖPÜK
Poliüretan bazlı, tek komponentli, yüksek yapışma sağlayan, çok amaçlı dolgu ve montaj
köpüğüdür. Kullanım yüzeyindeki nem oranının yüksekliği performansı arttırır. Ozon tabakasına
zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez. Mükemmel montaj özelliği ve stabilitesi vardır;
hemen hemen tüm inşaat malzemelerine yapışabilir (polietilen, teflon, silikon, yağlar vb. hariç),
küf tutmaz ve su geçirmez.

• Yüzeylerin birbiri ile düzgün bir şekilde temas ettiğinden emin olun.
• Üstün yapışma gücüne sahip olduğundan, yüzeylerden sadece birisine ince bir tabaka halinde
sürülmesi yeterlidir.
• Yapıştırılan malzemeler minimum 15-30 dakika boyunca preslenmelidir.
• Kürleşmemiş yapıştırıcı aseton ile temizlenebilirken, kürleşmiş yapıştırıcı sadece mekanik yollarla
temizlenebilir.
• Polietilen, polipropilen, naylon, ABS, PTFE yüzeyleri yapıştırmada kullanılmamalıdır.
Paketleme Detayı:

Uygulama Alanları:

• Ambalaj: 300 ml

Kapı ve pencere kasalarının montaj ve yalıtımında, boşlukların, deliklerin, derzlerin ve büyük çatlakların

• Koli miktarı: 24 Adet

doldurulmasında, elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının yalıtımında genel amaçlı bir
dolgu, yapıştırma ve yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
Kullanım Talimatı:
• Uygulama yüzeyi sağlam, temiz ve yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır.
• Tam ve düzgün köpük kürleşmesi için tuğla, beton, kireç taşı gibi mineral ve gözenekli yüzeyleri su
ile nemlendirin.
• Uygulamadan önce tüpü kuvvetlice çalkalayın (15-20 kez).
• Köpük pipetini ya da tabancasını valfe vidalayın. Aerosol, baş aşağı olacak şekilde valfe bastırılarak
kullanılır. Sıkılan köpük genleşeceğinden, dolgu yapılan boşluk hacminin %50’si doldurulmalıdır.
• İstenmeyen yerlere bulaşan köpük sertleşmeden önce PU köpük temizleyici veya aseton yardımıyla
temizlenebilir. Kürleşmiş köpük ancak mekanik yollarla temizlenebilir.
• Uygulama sırasında ideal ortam sıcaklığı +20 °C’dir.
Paketleme Detayı:
• Ambalaj: 750 ml / 860 gr
• Koli miktarı: 12 Adet
• Pipetli ve tabancalı olmak üzere 2 ambalaj alternatifi vardır.
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→ ROMABOND PU SIVI ÇİVİ
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→ ROMABOND SİLİKON

Pratik Yapıştırma Çözümleri

Genel amaçlı dolgu ve sızdırmazlık uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilecek bir üründür.
Cam, alüminyum, boyalı ağaç gibi geniş bir malzeme grubuna primer gerektirmeden yapışır.
Dayanıklı, esnek ve üstün kaliteli bir silikondur.
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Uygulama Alanları:
Sıhhi tesisat, boya, duşa kabin, tuvalet, seramik
derzlerinde, parke ve tezgah süpürgeliği montajında
kullanılır.
Kullanım Talimatı:
• Uygulama yüzeyi kuru ve temiz olmalıdır.
• +5 °C ile +40 °C arasında uygulanmalıdır.
Paketleme Detayı:
• Ambalaj: 280 g
• Koli miktarı: 25 Adet
• Renk: Şeffaf, Beyaz

→ ROMABOND AYNA SİLİKONU
Ayna yapıştırmada kullanılan ve nötr sistem kürleşen, yüksek performanslı bir silikondur. Solvent
içermediği için aynalarda korozyona sebep olmayan ve yüksek elastikiyete sahip bir üründür.
Tek komponentlidir ve %100 silikon içerir. Havadaki nemle süratli olarak kürleşir ve çok az koku
yayar. UV ışınlara ve suya karşı mükemmel dayanıklılık gösterir. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda
(-60 °C / +180 °C) özelliklerini kaybetmez.
Uygulama Alanları:
Ayna yapıştırmada, cam montajında, kokusuz kürleşmenin istenildiği dolgu ve sızdırmazlık
uygulamalarında kullanılır. Pek çok pürüzlü ve pürüzsüz yapı materyaline (seramik, ahşap, boyalı
yüzeyler, porselen, galvanize metal ve bazı plastikler) mükemmel yapışma sağlar.
Kullanım Talimatı:
• Uygulama yüzeyleri temizlenmeli; kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır.
• Yüzeylerin solvent ile temizlenmesi silikonun yapışma gücünü ve dayanıklılığını arttıracaktır.
• Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +40 °C arasında olmalıdır.
• Etrafa bulaşan henüz kürleşmemiş silikon solvent ile temizlenebilir. Kürleşmiş silikon ise ancak
mekanik yollarla temizlenebilir.
Paketleme Detayı:
• Ambalaj: 310 ml
• Koli miktarı: 24 Adet

Pratik Yapıştırma Çözümleri

PVA bazlı, çabuk kuruyan, kuruduğunda şeffaf bir film oluşturan, son derece kuvvetli ve
yüksek kalitede bir yapıştırıcıdır.
Uygulama Alanları:
Her türlü iskelet çakma işleri için hazırlanmış özel bir yapıştırıcı olup
aynı zamanda ağaç, kaplama, laminat ve sunta gibi malzemelerin
yapıştırılmasında mükemmel sonuç verir.
Kullanım Talimatı:
• Yapıştırılacak yüzeyler temizlenmeli; her tür toz, yağ ve kirden 		
arındırılmış olmalıdır.
• Presleme süresi ortam ısısına göre 15-20 dakika arasıdır.
• Çalışma sıcaklığı +10 °C’nin üzerinde olmalıdır.
• Ürünü donmaktan koruyunuz.
Paketleme Detayı:

→ ROMABOND DENİZ TUTKALI/ŞEFFAF DENİZ TUTKALI
Romabond Deniz Tutkalı, tek komponentli poliüretan bazlı ahşap yapıştırıcıdır. Ortamdaki ve
ahşabın içindeki nem yardımıyla kürleşir. Kolay uygulanır, düşük viskoziteye ve yüksek yapışma
gücüne sahiptir. D4-DIN EN204 standardına göre suya dayanıklıdır. Neme ve kimyasallara karşı
dayanıklıdır. Hafif nemli yüzeylerde ve dolgu amaçlı kullanılabilir. Düşük ve yüksek sıcaklıklarda
mukavemetini kaybetmez.
Şeffaf Deniz Tutkalı ise yukarıdaki özelliklerin yanı sıra; hızlı kürleşir, düşük presleme süresine
sahiptir ve şeffaftır.
Uygulama Alanları:
Ahşap malzemelerin birbirlerine ve metal, beton, polistiren köpük gibi pek çok
malzemeye yapıştırılmasında, mobilya ve tekne imalatında, suya dayanıklılığa
ihtiyaç duyulan yapıştırma işlerinde kullanılabilir.
Kullanım Talimatı:
• Yapıştırılacak parçalar uygun bir şekilde temizlenmeli, toz ve yağdan 		
arındırılmalıdır.
• Güçlü yapışma için yüzeylerden en az biri gözenekli olmalıdır.
• Uygulamadan önce yüzeylerin hafifçe nemlendirilmesi yapışma performansını
arttıracaktır.
• Yapıştırıcı ince bir tabaka halinde yüzeylerden birine veya her ikisine sürülmelidir.
• Yüzeyler 15 dakika içerisinde preslenmelidir. Presleme süresi; ortamın nemi,
sıcaklığı ve yapıştırılacak malzemelerin ne kadar gözenekli olduğuna 		
(emiciliğine) bağlıdır.
• Yeni uygulanmış yapıştırıcı, aseton yardımıyla temizlenebilir.
• +5 °C’nin altındaki sıcaklıklarda kullanılmamalıdır.
Deniz Tutkalı Paketleme Detayı:
• Ambalaj: 500 ml
• Koli miktarı: 30 Adet

Şeffaf Deniz Tutkalı Paketleme Detayı:
• Ambalaj: 500 ml
• Koli miktarı: 30 Adet

• Ambalaj: 3 kg
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→ ROMABOND İSKELET TUTKALI 415
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Pratik Yapıştırma Çözümleri

Tüm standart kalitedeki kalın ve ince laminatların, doğal ahşap kaplamaların özellikle emici
olmayan yüzeylere (çelik, metal, vb.) yapıştırılmasında kullanılan polikloroplen bazlı, genel amaçlı
bir yapıştırıcıdır.
Uygulama Alanları:
Deri, suni deri, karton, PVC gibi çeşitli malzemelerin yapıştırılma işleminde
iyi sonuç verir.
Kullanım Talimatı:
• Yapıştırılacak yüzeyler temizlenmeli; her tür toz, kir ve yağdan 			
arındırılmış olmalıdır.
• Tabanca (pistole) ile atım yapılabilmesi için uygun viskoziteye sahiptir.
• Tutkalın açık kalma süresi, yüzeylere uygulanan tutkal miktarına ve 		
ortam ısısına göre değişiklik gösterir: +20 °C’de 20-25 dakika kadar 		
açık kalabilir.
• Yanıcı solvent gruplarından oluşur.
Paketleme Detayı:
• Ambalaj miktarı: 3 kg
• Renk: Kırmızı, Şeffaf

→ ROMABOND İSKELET TUTKALI 101
PVA bazlı, kuruduğunda şeffaflaşan çok güçlü bir tutkaldır. Gözenekli yüzeylerin birbirleriyle
yapıştırılmasında iyi sonuç verir.
Uygulama Alanları:
Çeşitli ahşap gruplarının yapıştırılmasında, özellikle suya dayanıklılık gerektiren; su buharı, rutubete
dayanıklı pencere, kapı, harici kapı kasaları, merdiven ve ağaç mobilya üretiminde kullanılır.
Kullanım Talimatı:
• Yapıştırılacak yüzeyler temizlenmeli; her tür toz, yağ ve kirden arındırılmış olmalıdır.
• Yapıştırma sırasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C’nin üzerinde olmalıdır.
• Yapıştırılacak ağaç malzemenin rutubeti %8-12 arasında olmalıdır.
Paketleme Detayı:
• Ambalaj: 500 gr
• Koli miktarı: 24 Adet
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→ ROMABOND KONTAKT TUTKAL 035
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