miesiteľná, univerzálna opravná hmota
WEICON Epoxidová živica-tmel je mnohostranne použiteľná,
miesiteľná hmota, určená pre opravy, údržbárske práce a výrobu.
Je to 2-zložkový tmel, ktorý tuhne za studena. Spracovanie tmelu
je jednoduché. Tmel je vhodný pre utesňovanie, upevňovanie,
lepenie a opravy. Po vytvrdnutí je možné mechanické opracovanie
(vŕtanie, brúsenie, frézovanie) a bez zvláštnej úpravy aj lakovanie.
WEICON Epoxidová živica-tmel dobre drží na kovoch, dreve, skle,
gume, keramike, betóne a mnohých plastoch. WEICON Epoxidová
živica-tmel je odolná proti benzínom, olejom, esterom, slanej vode
a mnohým kyselinám a lúhom.

Oblasti použitia:
• utesnenie potrubí a nádrží
• upevnenie skrutiek a hákov
• opravy a renovácie zliatinových dielov
• dorobenie hriadeľov, klzných ložísk, čerpadiel a blokov
• obnova poškodených závitov
• výroba šablón a modelov pre 0-série
• opravy zliatin z hliníka, ľahkých kovov a vstrekovaných zliatin

Vzorka

Oprava tesniacich plôch v bloku labyrintového tesnenia

Technické údaje
Farba podľa zmesi:
Pomer miešania:
Doba spracovania:
Čas vytvrdnutia:
Konečná pevnosť:
Tlak - odolnosť*:
Ťah - odolnosť*:
Ohyb*:
E-modul*:
Shore D - tvrdosť*:
Zmena objemu:
Teplotná rozsah:

Epoxidová živica s
minerálnym plnivom
zelená
1:1
30 minút
cca. 2 hodiny
cca. 3 hodiny
80 MPa
30 MPa
56 MPa
4.000 – 6.000 MPa
87
0,005 %
-35°C až +200°C

Skladovateľnosť pri izbovej teplote**:

24 mesiacov

Základ:

Dorobenie havarijnej nábehovej plochy v tesnení čerpadla

Renovácia krytu prevodovky

* Stredná pevnosť pri +25°C podľa DIN 53281-83 (ASTM D 1002)
** Normálna klíma +23°C a 50% relatívnej vzdušnej vlhkosti (DIN 50014-23/50-2)

Všetky údaje a doporučenia, ktoré sú uvedené v tomto prospekte, nie sú zárukou vlastností daného produktu. Tieto boli zostavené na základe našich skúšok a praktických skúseností. Nie sú záväzné a nenesieme zodpovednosť za ich použitie produktu a jeho spracovanie tam, kde nám nie sú známe špeciálne
požiadavky užívateľa na podmienky jeho použitia. Zodpovednosť môžeme niesť len za trvale vysokú kvalitu vykonávania príslušných skúšok vlastností našich produktov a ich výsledky. Doporučujeme vykonať praktické skúšky, či vybraný produkt spĺňa požadované vlastnosti. Naša zodpovednosť je z tohto vylúčená.
Za nesprávne a nám neznáme účely použitia našich produktov nesie zodpovednosť sám používateľ.

Epoxidová živica-tmel

Vzorka

Balenie:

100 g dóza
400 g dóza
800 g dóza

obj. číslo:
obj. číslo:
obj. číslo:

10500100
10500400
10500800
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