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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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RK-1500 adeziv structural acrilic

lichid, puternic, cu intarire rapida

WEICON RK-1500 are o inalta rezistenta la impact, exfoliere si
forfecare.

Sistemul consta din adeziv si activator acestea putand fi aplicate pe
cele mai diverse suprafete prin procedeul simplu fara amestecare.

Astfel se  simplifica activitatea de aplicare prin eliminarea
operatiunii de amestecare. RK-1500 este recomandat in special
pentru lipirea unor suprafete mari.

Adezivul transparent este in mod special potrivit pentru lipirea unor
materiale precum sticla, metalul si ceramicele unele cu altele si intre
ele.

WEICON RK-1500 poate fi utilizat la fabricarea de instalatii
mecanice si dispozitive, constructia de vehicule, realizarea de scule
si matrite, in industria constructiilor si a mobilei precum si in multe
alte aplicatii industriale.

Date tehnice

Pe bază de Metacrilat de metil

Culoare după întărire galbui, transparent

Densitatea amestecului 1,00 g/cm³

Vâscozitatea amestecului 4.500 mPa·s

Procedura de aplicare Fara amestec

Compoziția lichid

Rezistența la manipulare  (35% rezistență) după 5 min.

Capabil să suporte sarcini mecanice (50% rezistență) după 8 min.

Rezistența finală (100%) după: 24 h

Capacitatea de umplere a interstițiilor 0,4 - 0,8 mm

Rezistența la forfecare conform DIN EN 1465 pe:

Aluminiu 20 N/mm²

Oțel sablat 25 N/mm²

Inox 30 N/mm²

PC 10 N/mm²

PMMA 8 N/mm²

ABS 6 N/mm²

PVC rigid 11 N/mm²

Fibră de sticlă 20 N/mm²

CFK 27 N/mm²

Poliamidă 6.6 3 N/mm²

Rezistența la temperatură intre-50 si +130 pe termen scurt  +180 °C

ISSA-Cod 75.629.53

IMPA-Cod 812992

Pregătirea suprafeței
Pentru a obtine o imbinare perfecta suprafetele care urmeaza sa
fie lipite trebuie sa fie curate si uscate (pentru curatare si degresare
utilizati WEICON Spray curatarea suprafetelor). Valorile cele mai
inalte de rezistenta a lipirii se inregistreaza atunci cand suprafetele
sunt tratate in prealabil, de ex. prin inaspirea cu sablare sau agenti
abrazivi. Cateva materiale plastice, in special poliamida, PTFE,
poliolefinele etc. pot fi lipite doar daca suprafetele sunt special
tratate de ex. prin fluorinare, cu plasma la presiune joasa, cu flacara
sau corona, etc.

Aplicare
Modul de aplicare a Activatorului RK:
Activatorul RK poate fi aplicat in functie de dimensiunea
interstitiului ce trebuie umplut fie doar pe o parte, fie pe ambele
parti ce urmeaza a fi lipite (prin pensulare, pulverizare sau inmuiere).
in cazul interstitiilor de max. 0.4 mm latime, Activatorul trebuie
aplicat numai pe una dintre parti, dar pentru interstitii de max. 0.8
mm latime si/sau in cazul suprafetelor dure, poroase sau pasive
(cromate, nichelate), Activatorul trebuie aplicat pe ambele parti.
Pentru suprafete netede din plastic si metal sunt necesare aprox.
30 g/m² de Activator, iar pentru suprafete dure si poroase pana
la 150 g/m² de Activator. Timpul de evaporare la temperatura
ambientala (+20°C) este de cel putin 5 minute.
Un avantaj semnificativ fata de alte sisteme de adezivi este dat de
faptul ca piesele pe care a fost aplicat activatorul pot fi depozitate
timp de 30 de zile la temp. ambientala (+20°C) fara ca acesta sa
isi piarda eficienta.

Modul de aplicare a adezivului RK:
Adezivul este aplicat numai pe o singura parte si in mod normal pe
suprafata care nu a fost acoperita cu Activator. Latimea interstitiului
poate fi de pana la 0.80 mm (doar daca Activatorul este aplicat pe
ambele parti). Interstitiile de doar 0.15 mm pana la 0.25 mm latime
prezinta intotdeauna cea mai mare rezistenta la intindere.
Pentru suprafete metalice sau netede din plastic cantitatea
necesara este de aproximativ 180g/m², in timp ce pentru suprafete
dure sau poroase se vor utiliza aprox. 300g/m².

Temperatura de aplicare
Aplicarea trebuie sa fie efectuata la temperatura camerei (aprox.
+20°C). La temperaturi mai mari, de ex. +40°C se reduce timpul de
pozitionare si de intarire cu aprox. 30%, in timp de la temperaturi
mai scazute de aprox. +10°C timpul mentionat va creste cu aprox.
50%; la +5°C nu va mai avea loc aproape nici o reactie.
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Depozitare
Adezivii structurali acrilici WEICON au un termen de valabilitate
de cel putin 12 luni in conditii de depozitare in spatii uscate la
temperaturi de aprox. +20°C. La temperaturi cuprinse intre +1°C si
+7°C termenul de valabilitate poate fi prelungit pana la 24 de luni.
Aceste termene se aplica pentru produsele pastrate in ambalajele
originale nedesfacute care nu au fost expuse direct sau indirect
razelor solare. in cazul temperaturilor de depozitare mai mari de
+40°C si a unei umiditati crescute, termenul de valabilitate este
scurtat la 6 luni.

Adezivii structurali acrilici WEICON au un termen de valabilitate
de cel putin 12 luni in conditii de depozitare in spatii uscate la
temperaturi de aprox. +20°C. La temperaturi cuprinse intre +1°C si
+7°C termenul de valabilitate poate fi prelungit pana la 24 de luni.
Aceste termene se aplica pentru produsele pastrate in ambalajele
originale nedesfacute care nu au fost expuse direct sau indirect
razelor solare. in cazul temperaturilor de depozitare mai mari de
+40°C si a unei umiditati crescute, termenul de valabilitate este
scurtat la 6 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:
10563860 RK-1500 adeziv structural acrilic 60 g
10563330 RK-1500 adeziv structural acrilic 310 g
10563800 RK-1500 adeziv structural acrilic 1,0 kg
10563906 RK-1500 adeziv structural acrilic 6,0 kg

Produse conexe:
10653050 Pistol aplicator D 50, D50
10953001 Spatula, scurtă
10953003 Spatula, lung
13955050 Aplicator din lana pentru primeri,


