
PFOHL RAGASZTÓFELHORDÓK 
TECHNIKAI LEÍRÁS 

 
A Pfohl enyvező berendezések 200 mm – 150 mm – 75 mm méretben, a következő típusú 
természetes kaucsuk hengerekkel kaphatók. 
 
 
SZIVACSGUMI HENGEREK: SG – narancs 
 
Standard fehér enyv, csiriz és más vízzel hígítható enyvek esetén. 
Ajánlott egy második SG szivacsgumi beszerzése, mivel így alkalmanként az egyik kimosása és 
száradása esetén a másik használható. A különböző enyveknek van olyan tulajdonságuk, hogy az SG 
szivacsgumi hengert megduzzasztják. Ez a felduzzadás szakszerű kezeléssel könnyen elkerülhető a 
következő tisztítási móddal: a tengely a hengerből ki kell húzni, majd a henger nyílását a vízcsaphoz 
erősítve szorosan összenyomjuk. Ezáltal a hengerben lévő enyvet a víz nyomása belülről kinyomja, 
úgy, hogy a henger kb 2 percnyi mosás után tiszta lesz. Ezt követően 24 órán át szárítani kell. 
 
 
 
MOHAGUMI HENGEREK: MG – szürke 
 
Barázdált, pórusmentes felülettel, ugyancsak fehérenyv számára, de jól használható keményítő 
adalékkal ellátott enyvek esetén is. (kaurit enyvek) Ez a henger egy gyengébb enyv/ragasztó 
felhordást ad, pl. durva pórusú furnér ragasztásánál. Zárt felület miatt könnyen lemosható, de figyelni 
kell arra, hogy a felület csavarás, húzás, karcolás, vagy egyéb hasonló ok miatt ne sérüljön meg, 
különben az enyv bekerül a henger belsejébe és azt felduzzasztja. Ebben az esetben az enyv 
eltávolítása nem lehetséges, amiért is ajánlatos a hengert a leírtak alapján kezelni. Ennek a 
hengernek az anyaga nem saválló, így tisztításánál nitróhigítót, vagy terpentint használni tilos !  A 
tengelyt célszerű a henger felhúzása előtt nedves szappannal bedörzsőlni. 
 
 
 
MOHAGUMI HENGEREK: MGV – rozsdabarna – NITROELLENÁLLÓ 
 
Oldószereknek ellenálló bevonattal, közepesen puha, kiválóan alkalmas Neoprene ragasztókhoz, 
keményítő adalékkal ellátott enyvekhez. Ennek a hengernek az ápolása ragasztó, vagy lakk 
felhordása után ugyanúgy történik, mint a VG hengerek esetében.  Vízzel oldható ragasztóknál a 
hengereket csak vízzel kell tisztítani, utána teljesen kiszárítani. 
 
 
TERMÉSZETES GUMI HENGEREK: VG – barna 
 
Oldószereknek ellenálló középkemény, alkalmas mindenfajta oldószert tartalmazó ragasztókhoz, 
gumit oldó szerekhez is. Az MGV és a VG hengereket a munka  
befejezése után oldószeres ecsettel, vagy ronggyal kell letisztítani és a levegőn szárítani. Tilos a 
hengert több órán át oldószerben áztatni. A speciális gumi ugyan nem oldódik fel, de a henger kicsit 
kinyúlik és a fatengelyre nem fekszik fel szorosan. 
 
 
TISZTÍTÁS: 
 
A ragasztó tartályt a felhasznált ragasztó fajtájának függvényében úgy kell tisztítani, mint magát az 
alkalmazott hengert. Magát az enyvező berendezést oldószerrel kell tisztítani a következő módon: Egy 
jól záródó tartályba kb. 2 cm magasan oldószert kell önteni. A tartály aljára két fadarabot téve ezekre 
állítható az enyvező berendezés. Ez után a tartály szorosan le kell zárni, hogy az esetleges ragasztó 
maradványok az oldószer gőzében folyékonyak maradjanak. A munka rövid ideig tartó megszakítása 
esetén a berendezést a tartályban – az ismertetett módon – lehet tárolni tisztítás nélkül is.   
 

 


