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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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Repair Stick Cupru

intarire extrem de rapida, cu miez de cupru, certificat NSF,
poate fi utilizat in contact cu apa potabila

WEICON Repair Stick Cupru este ideal pentru reparatii extrem
de rapide ( se intareste dupa 3 minute) a crapaturilor, fisurilor si
scurgerilor, aderand chiar si pe suprafete umede si ude. Este utilizat
la: tevi si coturi, conducte, fitinguri, pompe, flanse, racorduri,

jgheaburi, boilere, diverse subansamble ale instalatiilor de incalzire,
frigorifice sau de aer conditionat.

Plastilina WEICON cupru poate fi utilizata la constructia de
rezervoare si echipamente, in industria alimentara, cosmetica si
farmaceutica si in multe alte aplicatii industriale.

Date tehnice

Pe bază de Rasina epoxidica cu filer de cupru

Compoziția pastos

Culoare după întărire cupru

Rata de amestec în funcție de volum (rășina/ întăritor) 1:1

Densitatea amestecului 1,9 g/cm³

Capacitatea max. de umplere a interstițiilor 15 mm

Temperatura de lucru intre +10 si +30 °C

Temperatura de întărire intre +6 si +40 °C

Timp de lucru la +20°C pentru 25 gr amestec 3 min.

Rezistența la manipulare  (35% rezistență) după 10 min.

Capabil să suporte sarcini mecanice (50% rezistență) după 60 min.

Rezistența finală (100%) după: 24 h

Rezistența medie la compresiune 80 N/mm²

Rezistența medie la forfecare după 7 zile

la +20°C (+65°F) DIN EN 1465

cupru sablat 4.8 N/mm²

Duritatea Shore D 80

Conductivitatea termică (ATSM D 257) 0,7 W/m·K

Coeficient de contracție liniară <1 %

Rezistența electrică ((ASTM D 149) 5•10¹¹ Ohm/cm

Rezistența dielectrică ((ASTM D 149) 3,0 kV/mm

Coeficientul de expansiune termică 30-40 x 10^-6 K^-1

Rezistența la temperatură intre-50 si +120 pe termen scurt +150 °C

ISSA-Cod 75.530.04/05

IMPA-Cod 812975/76

Pregătirea suprafeței
Pentru a asigura o aderenta perfecta suprafetele care urmeaza sa
fie lipite trebuie sa fie curate si uscate (ex. se pot curata si degresa
cu Degresant S sau Curatare materiale plastice). Suprafetele
netede trebuie asperizate de ex. prin sablare.

Aplicare
Plastilinele WEICON pot umple interstitii de max. 15 mm per
procedura. Timpul de lucru mentionat este pentru o cantitate de
material de 25 g la temperatura camerei. Daca se utilizeaza cantitati
mai mari timpul de intarire va fi mai rapid datorita reactiei tipice la
caldura a rasinilor epoxidice (reactie exotermica). in mod similar, in
cazul unor temperaturi ambientale mai mari se scurteaza timpul de
intarire (ca regula generala, fiecare crestere a temperaturii de +10°C
va injumatati timpul de lucru si de intarire). Temperaturile mai joase
de +16°C vor prelungi considerabil timpul de lucru si de intarire, iar
sub +5°C, nu va avea loc nici o reactie.

Depozitare
in spatii uscate, la o temperatura ambientala constanta de aprox.
+20°C si nedeschise plastilinele WEICON Repair Sticks se pot
pastra cel putin 18 luni. A nu se expune actiunii directe a razelor
soarelui.

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:
10530057-27 Repair Stick Cupru 57 g
10530115-27 Repair Stick Cupru 115 g


