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_________________________________________________________________________________
Uniwersalny klej do napraw, o bardzo szybkim dzia aniu

_________________________________________________________________________________

Opis:  Reaktywny, dwuk adnikowy klej epoksydowy, bez rozpuszczalnika.

Zakres:  Szybko klei i odbudowuje wi kszo  materia ów.

Instrukcja u ycia:

- Przygotowanie powierzchni  Powierzchnie, które maj  by  sklejone musz  by  osuszone i
 oczyszczone z py ów i oleju.
Powierzchnie te nale y dok adnie zmatowi

-  Wspó czynnik mieszania:  Mieszanina w stosunku 1/1.
Tubki: wycisn  równe kawa ki sk adnika A i B.
Strzykawki: nacisn  t ok i wymiesza  sk adniki za pomoc  szpachli.
Ci ar w ciwy:
Sk adnik A  1.2 g/ ml
Sk adnik B  1.1 g/ ml
Oba sk adniki wymiesza , a  do uzyskania jednolitej mieszaniny.

-  Stosowanie produktu:  Mieszanin  obu sk adników rozprowadzi  na jednej z powierzchni i
 z czy  obie powierzchnie.
Maksymalny czas stosowania mieszaniny wynosi 2 minuty po
zmieszaniu (w temperaturze 20-25°C).

- Czas schni cia:  Spojone cz ci mog  by  u ywane po up ywie 7-8 minut od momentu
 zastosowania kleju (w temperaturze 20-25ºC).

- Czas utwardzania:  Po 1 godzinie klej osi ga wytrzyma  10 N/mm2

 (w temperaturze 20-25ºC).
Ostateczna wytrzyma  osi gana jest po up ywie 4 godzin.
Proces utwardzania mo e by  przyspieszony poprzez zwi kszenie
temperatury (do 70°C).
W temperaturze poni ej 15°C utwardzanie jest spowalniane.

Charakterystyka kleju utwardzonego:

- Kolor:  Przezroczysty.

- Odporno  temperaturowa:  Ogólnie, odporno  temperaturowa waha si  od -30 do +150 ºC.
Sklejone elementy poddawane du ym napr eniom nie powinny by
nara one na dzia anie temperatury powy ej 60°C.



- Wytrzyma  na cinanie:
  (EN 1465)

 Oko o 11 N/mm2 (utwardzanie 4 godziny, temperatura 20 ºC, stal/stal).
Oko o 19 N/mm2 (utwardzanie 4 godziny, temperatura 20 ºC,
elazo/ elazo).

 Inne w ciwo ci:  Klej nie kurczy si , ani nie p cznieje podczas utwardzania.
Materia  utwardzony mo e by  szlifowany, polerowany, pokrywany
oraz mo na go poddawa  wierceniu i obróbce mechanicznej.
Posiada dobr  odporno  na wod , olej oraz typowe rozpuszczalniki.

Pakowanie:  Tubki o pojemno ci 6 ml, na ka dy sk adnik.

Warunki przechowywania:

Czas przechowywania:

 Produkt powinien by  przechowywany w temperaturze od
 10 ºC do 30 ºC.

3 lata, je li produkt przechowywany jest w oryginalnym pojemniku, w
wymienionych powy ej warunkach.
Po tym okresie produkt mo e w dalszym ci gu nadawa  si  do u ycia,
ale zalecamy sprawdzenie przydatno ci do u ycia albo zwrócenie si
o porad  do naszego Dzia u Technicznego.

UWAGA Informacja ta oparta jest na naszym aktualnym poziomie wiedzy. Informacja jest przekazana w dobrej
wierze, ale nie ma na celu gwarantowania jakichkolwiek w ciwo ci produktu. U ytkownicy musz  sami
sprawdzi , czy nie wyst puj  okoliczno ci wymagaj ce dodatkowych informacji albo rodków ostro no ci lub
zweryfikowania szczegó ów podanych powy ej.
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