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Anyag megnevezése, forgalmazó 
 

Kereskedelmi név: Bırenyv 
Forgalmazó:  
HunNet Hungarian Networks Kft. 
Fegyvernek u.10. 
Budapest 
1116 
Telefon: 06/20 3668230 
Email: tajekoztatas@asztalos.hu 

 
 

A bırenyv természetes, állati fehérje alapú ragasztó. Kiválóan használható tömörfa, furnérok és falemezek, beltéri 
faszerkezetek és bútorok ragasztásához, fa és falfelületek alapozására, aranyozáshoz, környezetbarát festékek 
készítéséhez. Mivel egészségre ártalmatlan, ezért kiválóan használható gyermekjátékok és élelmiszerekkel érintkezı 
tárgyak készítésére. 
Feldolgozás: Enyvoldat készítéséhez az enyvet tisztavízben kell feloldani és felmelegíteni. A +65 Celsius-fok fölé történı 
melegítés roncsolja az enyvet alkotó fehérjéket és rontja a ragasztóképességet, ezért az enyvoldat túlhevítése kerülendı.  
Enyvoldat készítéséhez ezért a legalkalmasabb a kettısfalú forralóedény vagy a hıfokszabályzóval ellátott villamos 
enyvesfazék. Az enyvoldat szükség esetén langyos víz hozzáadásával hígítható. Ha az enyvoldat fémekkel érintkezik, az 
az oldat elszínezıdését eredményezheti. A kihőlı enyvoldat töménységétıl függıen vagy teljesen megszilárdul, vagy csak 
besőrősödik. Az enyv ismételt melegítéssel újra megömleszthetı, azonban az ismételt melegítések hatására ragasztóereje 
egyre csökken, ezért nagy igénybevételnek kitett ragasztásokhoz célszerő mindig friss enyvoldatot készíteni. A 
megszilárdult enyv száraz, hővös, napfénytıl védett helyen szinte korlátlan ideig eltartható és újra felhasználható, a hígabb, 
néhány százalékos oldatok azonban hőtıszekrényben tárolva is csak néhány napig, esetleg egy hétig állnak el. 
Ragasztás: +18 Celsius-foknál alacsonyabb környezeti hımérsékleten bırenyvvel ragasztani nem lehet. Ragasztáshoz 
általában 20~30 százalékos enyvoldatot kell készíteni. Az enyvet a tiszta és portalanított ragasztási felületekre rövidszırő, 
természetes sörtébıl készült ecsettel kell takarékosan felhordani. Az enyv felhordása után a munkadarabokat késlekedés 
nélkül össze kell szorítani. A kiszoruló, felesleges enyv langyos vízzel nedvesített törlıronggyal lemosható. A megkötött 
enyv mechanikai úton, kaparással távolítható el. 
Száradás: A présidı legkevesebb 90~120 perc. A bırenyv magas víztartalma miatt a munkadarabok a további 
megmunkálás elıtt 24~48 órányi száradási-pihentetési idıt igényelnek.  
A melegenyv nem vízálló, ezért nem alkalmas nedvességnek kitett ragasztások készítésére. 
Festék készítése: Enyves vízfesték készítéséhez viszonylag híg, 10~15 százalékos enyvoldatot kell készíteni. A 
kiválasztott, finomra ırölt pigmentet egy arra alkalmas, lapos, mázas, lehetıleg fehérszínő cserépedénybe kell szórni. A 
pigmenthez fokozatosan, például egy kanállal csorgatva-csepegtetve, kell hozzáadni az enyvet, közben folyton kevergetve 
az így létrejött pépet, hogy a színezék szemcséi alaposan és egyenletesen elkeveredjenek az enyvvel. Hogy pontosan 
mennyi enyv hozzáadására van szükség, az a választott színezéktıl függ: 6~10 csöpp enyv egy kiskanálnyi pigmenthez a 
legtöbb esetben elég. A megfelelıen összedolgozott keverék igény szerint langyos vízzel hígítható. Használat közben 
érdemes a festéket melegen, +30 Celsius-fok körül tartani.  
Tárolás: Száraz, hővös, napfénytıl védett helyen. 
Biztonság és munkavédelem: A bırenyv ártalmatlan az egészségre, azonban a forró enyvoldat a bırre kerülve égési 
sérülést okozhat, ezért figyelmes munkavégzés és zárt ruházat viselése javasolt. Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
 
Figyelmeztetı jelzés: nincs 

 
Veszélyleírás: nincs 
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CAS No. 009007-34-5 
EINECS No. 232-697-4 

 
R-mondatok:  nincs 
S-mondatok: S-2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

 


