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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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Flex 310 M® Clasic MS Polimer

Uz universal

Adezivul si etansantul WEICON Flex 310 M Clasic are o putere mare
de lipire, poate fi vopsit (umed-pe-umed), slefuit, are o stabilitate
la imbatranire remarcabila si o buna rezistenta la raze UV. Este
rezistent si la apa dulce si apa sarata, nu contine silicon, izocianati,
halogeni sau solventi.

Produsul detine certificat ISEGA prin urmare poate fi utilizat ca si
adeziv in industria alimentara. Flex 310 M Clasic este un adeziv
pe baza de MS polimer si se preteaza la lipirea metalelor, a multor
materiale plastice, a ceramicii, lemnului, sticlei si pietrei.

WEICON Flex 310 M Clasic poate fi utilizat in industria metalurgica,
la fabricarea de dispozitive si rezervoare, la constructia de sasiuri,
vehicule si containere, la sistemele de ventilatie si aer conditionat,
in industria electrica, la constructia de yahturi si ambarcatiuni si in
toate aplicatiile la care nu este posibila utilizarea de silicon sau de
produse cu continut de silicon.

 

Date tehnice

Pe bază de 1C-Polioxipropilena

Densitate 1,44 g/cm³

Vâscozitatea pastos

Stabilitatea/scurgerea  (ASTM D 222) 1 mm

Temperatura de lucru intre +5 si +40 °C

Timp de formare peliculă* 25 min.

Viteza de întărire (primele 24 ore) 2 - 3 mm

Modificări ale volumului (DIN 52451) -1 %

Capacitatea max. de umplere a interstițiilor 5 mm

Lățimea interstițiilor poate fi de max. 25 mm

Termen de valabilitate (între +5°C și +25°C / +41°F și +77°F) 12 luni

Duritatea Shore A (DIN 5355 / ASTM D 224) ± 5 42

Alungirea la rupere (DIN 53504/ASTM D 2240) ± 5 650 %

Rezistența la rupere a adezivului/etanșantului pur 3,3 N/mm²

Rezistența medie de rupere la forfecare (DIN EN 1465/ ASTM D 12) 2,1 N/mm²

Temperatura de tranziție vitroasă după întărirea la temperatura camerei -55 °C

Rezistența specifică > 10^10 Ohm/cm

Rezistența la sfâșiere (DIN 53515/ASTM D 1002) 20 N/mm²

Capacitatea de deplasare max. 15 %

Categoria de materiale de construcții B2

Rezistența la temperatură intre -40 si +90 pe termen scurt pana la +130 °C

ISSA-Cod 75.634.30/31/32

IMPA-Cod 815271/72/73

*Valori masurate la 50% umiditatea relativa a aerului si temperatura
de +23°C

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
Metode de aplicare
Pistol profesional pentru cartuse de 310 ml, pistol pneumatic
pentru cartuse (recomandam modelul cu piston cu tija) sisteme de
dozare automate.
imbinarea pieselor care urmeaza sa fie lipite
Pentru a asigura o umezire suficienta, piesele trebuie imbinate
inainte de formarea unei pelicule pe suprafata adezivului (a se
vedea timpul de formare pelicula).

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).
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Unități de ambalare disponibile:
13303200-27 Flex 310 M® Clasic MS Polimer 200 ml alb
13303310-27 Flex 310 M® Clasic MS Polimer 310 ml alb
13304200-27 Flex 310 M® Clasic MS Polimer 200 ml negru
13304310-27 Flex 310 M® Clasic MS Polimer 310 ml negru
13305200-27 Flex 310 M® Clasic MS Polimer 200 ml gri
13305310-27 Flex 310 M® Clasic MS Polimer 310 ml gri

Produse conexe:
13250000 Cutter cartus, 310 ml
13250001 Pistol cartus standard,
13250002 Pisol cartus special,
13250009 Aplicator pneumatic pentru cartuse de 310

ml,
13955031 Duza cu imbinare in V,


