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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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WEICON ST

vascos, poate fi aplicat cu spatula
cu pulbere metalica
non-corosiv

WEICON ST se preteaza la multe lucrari de reparatii si intretinere
realizate pe componente ale masinilor din inox precum si pe
semifabricate, pe rezervoare, conducte, palnii si flanse.

WEICON ST poate fi folosit in industria chimica, in aplicatii din
sectorul navigatiei maritime si fluviale, in sistemele de canalizare,
in industria hartiei si in multe alte aplicatii industriale.

Date tehnice

Pe bază de Rasina epoxidica cu filer mineral

Proprietăți specifice tixotrop, poate fi aplicat cu spatula

Culoare după întărire gri

Rata de amestec în funcție de volum (rășina/ întăritor) 100:50

Densitatea amestecului (200 gr amestec) 1,64 g/cm³

Vâscozitatea amestecului 450.000 mPa·s

Rata de consum la o grosime de 1.0 mm 1,64 kg/m²

Grosimea maximă a stratului per aplicație 10 mm

Timp de lucru la +20°C (+68°F) 200g amestec 60 min.

Timpul de întărire-rezistența la sarcini mecanice 16 h

Rezistența finală după: 24 h

Rezistența medie la +25°C (+77°F) DIN EN 1465/ASTM D 1002 la:

Presiune 80 Mpa

Tracțiune 27 Mpa

Rezistența la flexiune 38 Mpa

Modul E 2.000 - 2.500 Mpa

Duritatea Shore D  (ASTM D 1706) 80

Coeficientul de contracție% 0,02 %

Temperatura de tranziție vitroasă după întărirea la temperatura camerei 48,4 °C

Temperatura de tranziție vitroasă după călire (la  120 °C) 94,2 °C

Rezistența la termoformare +50 °C

Rezistența la temperatură intre -35 si +120 °C

Rezistivitatea electrică 1,20 * 10^12 Ωm

Difuzivitatea termică (23 °C) 0,478 mm²/s

Conductivitatea termică 0,77 W/m·K

Capacitatea termică 0,957 J/(g·K)

ISSA-Cod 75.509.34/35

IMPA-Cod 812943/44

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

Depozitare
Depozitati Metalele plastice WEICON in spatii uscate la
temperatura ambientala. Recipientele nedeschise se pastreaza la
temperaturi cuprinse intre +18 si +28°C timp de cel putin 36 de luni
dupa data livrarii (chitul rasina epoxidica - max. 36 luni). Continutul
ambalajului deschis (dar neamestecat) trebuie folosit in termen de
maxim 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:
10410002 WEICON ST 0,2 kg
10410005-27 WEICON ST 0,5 kg
10410020-27 WEICON ST 2,0 kg

Produse conexe:
10850005 Rola din fibra de sticla, 50 mm x 1 m
10953001 Spatula,
10953003 Spatula,
10953020 Spatula flexibila pentru contur,


