
Fișa tehnică
Data modificării:14.12.2020 - Pagina1/1

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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Set reparații benzi transportoare

Aplicare rapidă fără scule speciale
Foarte elastic, rezistent la uzură, rezistent la impact și
abraziune
Rezistență înaltă la agenți chimici și presiune

Setul de reparații benzi transportoare WEICON este un sistem
poliuretanic bicomponent pentru reparații rapide și acoperiri ale
suprafețelor din cauciuc.

Produsul se întărește rapid și prezintă elasticitate înaltă și rezistență
la uzură, rezistență la impact și abraziune, fiind caracterizat în
același timp și de o înaltă rezistență la rupere.

Grație unei rezistențe mecanice foarte bune este în special potrivit
pentru reparații ale unor componente din cauciuc și metal care sunt
expuse la impact, abraziune sau vibrații.

Setul de reparații benzi transportoare permite o aplicare rapidă și
ușoară. După numai 30 de minute suprafața tratată poate fi sablată
și netezită.

Sistemul este potrivit pentru aplicații variate cum ar fi repararea
și acoperirea benzilor transportoare, repararea acoperirilor din
cauciuc, poate fi utilizat ca și protecție flexibilă împotriva uzurii
precum și pentru reparații rapide ale suprafețelor deteriorate din
cauciuc.

În completarea sistemului poliuretanic, setul conține și un primer
pentru tratarea prealabilă a suprafeței precum și o spatulă ce
permite aplicarea uniformă a produsului.

Pentru a acoperi o gamă cât mai variată de aplicații, sistemul este
disponibil în ambalajul clasic de 500 gr care trebuie amestecat
manual, însă și sub formă de cartuș dublu ușor de utilizat la 590 g.

Date tehnice

Date tehnice Uretan 85

Pe bază de poliuree

Culoare după întărire negru

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

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 %

Rezistența la temperatură (mediu umed) între-60 și +60 °C

Rezistența la temperatură (mediu uscat) între-60 și +100 °C

Date tehnice Primer G

Pe bază de Uretan

Culoarea gălbui transparent

Rata de amestec în funcție de volum (rășina/ întăritor) 32:1

Densitatea amestecului 1,1 g/cm³

Vâscozitatea la 20°C (+68°F) conform Brookfield 40 mPa·s

Timpul de lucru la +20°C (+68°F) 15 min.

Acoperire cu poliuretan după 30-60 min.

Informațiile referitoare la tratamentul prealabil al suprafeței sunt
disponibile în instrucțiunile de utilizare

Depozitare
WEICON Uretan se depozitează la temperatura ambientală (+20°C)
într-un loc uscat. Recipientele nedesfăcute pot fi depozitate timp
de cel puțin 6 luni de la livrare la temperaturi cuprinse între +18°C
și +25°C. Recipientele deschise se vor utiliza în termen de maxim
3 luni de la deschidere.

Unități de ambalare disponibile:
10851005 Set reparații benzi transportoare Set în

ambalaj standard 550
10851015 Set reparații benzi transportoare 590 cartuș

dublu -set

Produse conexe:
10653491 Pistol aplicator 2C 10:1 Standard,
10953001 Spatula, scurtă
10953003 Spatula, lung
10953020 Spatula flexibila pentru contur,
13955050 Aplicator din lana pentru primeri,


