
Fișa tehnică
Data modificării:17.08.2020 - Pagina1/1

Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie&nbsp;înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice.
Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă
calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații
ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.
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WEICONLOCK® SI 303-31 Etansant filete si tevi

vascozitate ridicata
rezistenta scazuta
usor demontabil

Etansant pentru filete si tevi cu rezistenta scazuta, permanent
elastic utilizabil pentru conducte de apa rece si calda, din plastic
sau metal. Poate fi folosit ca si etansant in domenii sensibile cum
ar fi industria alimentara sau la instalatiile de apa potabila.

WEICONLOCK SI 303-31 este un etansant siliconic unicomponent
cu mecanism de intarire cu eliberare de acetat ce prezinta o buna
rezistenta la acizi si baze diluate. Etansantul este potrivit pentru
filete din plastic si pentru combinatii de plastic/ metal avand o inalta
rezistenta la soc si rupere. SI 303-31 prezinta de asemenea o foarte
buna rezistenta la intemperii, imbatranire si raze UV.

Etansantul poate fi utilizat in multe domenii industriale cum
ar fi industria alimentara ((de ex. in laptarii sau macelarii),
industria bauturilor, productia de alimente, in cantine, bucatarii,
etc. SI 303-31 poate fi folosit la etansarile dintre acoperirile
ceramice utilizate in instalatiile de apa potabila precum si la
etansarile conexiunilor filetate ale conductelor din plastic utilizate
la alimentarea cu apa rece sau calda.

Produsul este acreditat pentru utilizarea in contact cu apa potabila
in conformitate cu reglementarile KTW emise de Agentia Federala
de Mediu.

  

Date tehnice

Culoarea alba

Pentru îmbinări filetate de până la M 80 R 3"

Capacitatea max. de umplere a interstițiilor 0,5 mm

Cuplu de desprindere (filet) < 1,5 Nm

Cuplu de desfacere < 0,5 Nm

Rezistența la forfecare Nmm² (DIN 54452) < 1 N/mm²

Rezistența la temperatură -40 si +180 °C

Rezistența la manipulare la temperatura camerei 24 h

Rezistența finală (100%) după: 72 h

*Valorile de rezistenta au fost masurate pe suruburi de metric M
10, clasa 8.8, grosimea piulitei 0,8.d Rezistenta statica la forfecare
a fost masurata pe piese cilindrice cu Ø 13 mm, toleranta (D-d) =
0,05 mm, l/d = 0,88

Pregătirea suprafeței
Suprafetele trebuie sa fie curate si fara urme de grasimi. Multe
impuritati de suprafata precum, uleiul, murdaria si praful pot
fi usor indepartate cu WEICON Spray curatarea suprafetelor.
Pentru suprafetele metalice foarte murdare recomandam utilizarea
WEICON Degresant S; de asemenea WEICON Decapant este
potrivit pentru inlaturarea resturilor vechi de vopsea si adezivi.
Majoritatea materialelor pot fi lipite durabil unele cu altele si intre
ele, dar in cazul anumitor suprafete sau a unor cerinte extreme
se recomanda utilizarea unui agent de imbunatatire a aderentei
(primer). Mai multe informatii referitoare la acest subiect puteti gasi
consultand sectiunea dedicata Primerilor. in plus tratarea mecanica
a suprafetei, de ex. prin slefuire sau sablare poate imbunatati
aderenta in mod considerabil.

Aplicare
in cazul aplicarii manuale, inchideti imediat tubul dupa utilizare;
continutul tuburilor incepute trebuie folosit cat mai repede posibil.

Depozitare
in recipient nedeschis si depozitat in conditii normale (+23°C si
50 % umiditate rel.), adezivii si etansantii elastici monocomponenti
WEICON au un termen de valabilitate de 12 luni

Siguranță și sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor
fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si
respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de
siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile:
30331085-27 WEICONLOCK® SI 303-31 Etansant filete si

tevi 85 ml


