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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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GMK 2510 adezivi de contact

puternic,
permanent elastic
rezistent la temperatura

GMK 2510 este un adeziv bicomponent pe baza de policloropren
pentru realizarea de lipiri permanent elastice a unor suprafete
intinse, expuse permanent la solicitari dinamice.

Avantajul fata de adezivul unicomponent consta intr-o aderenta mai
buna si o rezistenta mai mare la temperatura.

GMK 2510 lipeste cauciuc, metal, textile, piele, cauciuc celular
(neopren), cauciuc sintetic CSM (Hypalon), materiale izolatoare,
PU, precum si lemn si multe feluri de materiale plastice intre
ele si unele cu altele. Dupa intarire, lipitura este rezistenta la
umezeala. WEICON GMK 2510 nu poate fi utilizat pentru materiale
precum polistirenul expandat, polietilena, polipropilena, spuma
PVC flexibila si pielea artificiala din PVC.

Date tehnice

Pe bază de Policloropren (CR)

Culoarea negru

Densitate 0,85 g/cm³

Vâscozitatea 1.500 mPa·s

Rata de amestec 100:7

Timpul de lucru (la +23°C și 50% umiditate relativă) 6 h

140_VerGM 150 - 300 g/m²

Timpul de evaporare 5 - 15 min.

Rezistența finală 24 h

Temperatura de lucru intre +10 si +35 °C

Termen de valabilitate 12 luni in recipient nedeschis

Rezistența la temperatură intre -40 si +80 (aprox. 1 ora) pana la +130 °C

IMPA-Cod 815239/40

Pregătirea suprafeței
Piesele care urmeaza sa fie lipite trebuie sa fie curate si uscate, fara
urme de praf si grasimi (Weicon Curatare Suprafete).

Aplicare
inainte de aplicare amestecati adezivul WEICON GMK cu grija.
Apoi aplicati adezivul in mod uniform si in strat subtire pe ambele
suprafete utilizand o pensula sau o spatula (neteda sau usor
zimtata). in functie de material si de aplicatie poate fi necesara
aplicarea a doua sau trei straturi subtiri. Lasati sa se usuce timp de
5-15 minute in functie de grosimea stratului, temperatura mediului
si umiditatea aerului. Pe suprafetele absorbante (de exemplu fetru),
este necesara aplicarea unui al doilea strat dupa uscarea primului
strat. De indata ce suprafetele s-au uscat, dar mai lipesc inca
putin (se face proba cu degetul) se unesc piesele prin apasare
scurta, dar puternica (ex. cu un cilindru sau ciocan). Daca dupa
trecerea timpului de evaporare suprafetele nu mai sunt absolut
deloc lipicioase, adezivul trebuie aplicat din nou. Adezivul aplicat in
exces, dar care nu este inca intarit poate fi indepartat cu WEICON
Spray curatarea suprafetelor.

Procesul de amestec pentru GMK 2510:

Adezivul se amesteca cu activatorul cu ajutorul unei spatule sau
a unui mixer mecanic la viteza mica (max. 500 r/min.) timp de
cel putin patru minute, rezultand o solutie omogena si fara bule.
Pentru aceasta trebuie respectat si raportul de amestec de 100:7.
Nu este recomandata amestecarea unei cantitati mari daca aceasta
nu poate fi utilizata in intregime inainte de expirarea timpului de
aplicare.

Depozitare
La temperatura camerei (+15°C to +25°C), in loc uscat, in ambalaj
perfect inchis. Termen de valabilitate: 12 luni in recipient nedeschis.

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:
16200324-27 GMK 2510 adezivi de contact 324 g
16200690-27 GMK 2510 adezivi de contact 690 g

Produse conexe:
10953001 Spatula, scurtă
10953020 Spatula flexibila pentru contur,


