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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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Uretan 85

Duritatea Shore A 85
Rasina de acoperire flexibila si rezistenta la uzura, cu inalta
rezistenta la impact si abraziune

WEICON Uretan este un sistem bicomponent pe baza de poliuretan
care se intareste la temperatura camerei devenind un material
asemanator cauciucului ce ramane flexibil chiar si la temperaturi
scazute de -60°C.

WEICON Uretan adera la o mare varietate de materiale precum
metalele, betonul, cauciucul, lemnul, fibra de sticla si multe alte
produse. Acesta se preteaza si la realizarea unor acoperiri flexibile
in combinatie cu sistemele pe baza epoxidica WEICON Metale
plastice.

Datorita sensibilitatii scazute la umiditate produsul poate fi utilizat
si pentru acoperiri in straturi subtiri avand o rezistenta remarcabila
la intindere si la rupere.

Date tehnice

Amestec (greutate %) Rășină/intăritor 10:100

Timpul de lucru la +20°C (+68°F) 20 min.

Capacitate de încărcare cu sarcini mecanice mari/ detașabil după 6 - 8 h

108_Mech50 60 - 90 minute

Rezistența finală după: 24 h

Duritatea shore A 85

Alungirea la rupere (DIN EN ISO 527) 470 %

Rezistența la rupere ISO 527 max. 7,8 N/mm²

Modulul de elasticitate E (DIN EN ISO 527) 9,6 N/mm²

Rezistența la sfâșiere 31 kN/m

Rezistența medie de rupere la forfecare cu Primer G conform DIN EN 1465

Oțel sablat 8 N/mm²

Oțel inoxidabil sablat 8 N/mm²

Aluminiu sablat 7 N/mm²

Oțel galvanizat 4 N/mm²

Expandare în apă (7 zile) <1,5 %

Densitatea amestecului 1,1 g/cm³

Informatiile referitoare la tratarea prealabila a suprafetelor precum
si la procesare sunt disponbile in instructiunile de utilizare.

Depozitare
WEICON Uretan se depoziteaza la temperatura camerei (+20°C)
intr-un loc uscat. Recipientele nedesfacute pot fi depozitate timp
de cel putin 6 luni dupa livrare la temperaturi cuprinse intre +18°C si
+25°C. Continutul neamestecat din recipientele desfacute trebuie
utilizat in termen de 3 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:
10800005 Uretan 85 0,5 kg
10800540 Uretan 85 540 g

Produse conexe:
10653490 Pistol de dozare 2K, 10:1, 490 ml
10809050 Primer G, 50 g
10953001 Spatula, scurtă
10953003 Spatula, lung
10953020 Spatula flexibila pentru contur,
13955050 Aplicator din lana pentru primeri,


