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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Multi-Flex

extrémně rychlé vytvrzení,
vysoká přilnavost, elastický

WEICON Multi-Flex je extrémně rychle vytvrzující, má silnou
přilnavost, je odolný vůči povětrnostním vlivům, stárnutí a
UV záření. Neobsahuje silikony a izokyanáty, bez zápachu a
nekorozivní.

2-komponentní lepidlo a těsnění na bázi MS-polymeru je vhodné
pro celoplošné a stres-kompenzační lepení - v interiérech i
exteriérech.

Multi-Flex lepí vzájemně a mezi sebou téměř veškeré materiály,
jako kov, dřevo, plast, sklo nebo keramika. Vhodný pro zdrsněné
i hladké plochy. Použitím Multi-Flexu nedochází k poškození
lepených ploch.

Slepené díly jsou po vytvrzení vysoce zatížitelné, ačkoliv lepidlo
zůstává elastické a odolné nárazům. Lepidlo je univerzálně
použitelné a může být použito v mnoha odvětvích průmyslu, v
řemeslech a také v domácnosti a hobby.

Technické údaje

Báze 2-K-hybridní-polymer

Hustota 1,37 g/cm³

Viskozita pasta

Zpracovací teplota +5 až +35 °C

Doba zpracovatelnosti při  (+23°C a 50%  rel. vzdušné vlhkosti) 8 min.

Zatížitelné po 40 min.

Konečná pevnost po cca 2 h

Změna objemu (DIN 52451) 1 %

Vyplnění spáry do max. 10 mm

Skladovatelnost (+5°C až +25°C / +41°F až +77°F) 6 měsíců

Tvrdost Shore A (DIN 5355 / ASTM D 2240) ± 5 37

Roztažnost (DIN 53504/ASTM D 2240) ± 5 300 %

Pevnost v tahu samotné lepicí a těsnicí hmoty 1,7 N/mm²

Střední pevnost v tahu a smyku  (DIN 53283 / ASTM D 1002) 1,3 N/mm²

Teplotní odolnost -40 až +90 °C

Předpříprava povrchu
Předpokladem dokonalé přilnavosti jsou čisté a suché povrchy
(např. očistit a odmastit pomocí WEICON Čistič S nebo WEICON
Čistič plastů). Nejlepších výsledků dosáhnete, když jsou povrchy,
které mají být lepeny, mechanicky zdrsněné. Lepidlo aplikujte
pouze na jednu stranu.

Zpracování
Multi-Flex lze aplikovat přímo z dvojkartuše. První centimetr
lepidla z dávkovací špičky neaplikujte. Pečlivě promíchejte. Rychle
aplikujte lepidlo na pouze jeden z povrchů. Okamžitě spojte oba
povrchy.

Skladování
V neotevřeném balení a při normálním klimatu (+23°C/+73°F a 50 %
rel. vlhkosti vzduchu) lze elastická lepidla a těsnicí hmoty WEICON
skladovat 6 měsíců.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
13362025-66 Multi-Flex 25 ml

Příslušenství:
11850200-66 Pěna na ochranu rukou, 200 ml
11207400-66 Povrchový čistič, 400 ml
11202400-66 Odstraňovač těsnění a lepidel, 400 ml
10650005 Mísící špička pro Easy-Mix, Quadro


