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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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Alu minutové lepidlo

Plněné hliníkem, pastovité, vyplňující mezery, rychle
vytvrzující, vysoká odolnost proti odlupování a nárazům

WEICON Alu minutové lepidlo je dvousložkové epoxidové lepidlo
plněné hliníkem. Vytvrzuje rychle a prakticky bez smrštění při
pokojové teplotě. Po vytvrzení může být lepidlo mechanicky
opracováno (pilování, vrtání, frézování). Alu minutové lepidlo
výplňuje mezery a netěsnosti (tixotropní), má velmi vysokou
pevnost v tahu, rázu a odlupu. Lepidlo je zvláště vhodné pro lepení
hliníku a jiných lehkých kovů vzájemně a mezi sebou. Používá se
k vyplnění trhlin a děr, například na hliníkových pouzdrech, a lze
jej použít k opravě kol z lehkých slitin. Pro dosažení optimální
přilnavosti by měly být lepené povrchy suché a zbavené mastnoty
nebo nečistot. Zdrsnění nebo broušení povrchů před čištěním
pomáhá zajistit dobrou přilnavost.

Technické údaje

Báze epoxidová pryskyřice, vysoce plněná

Složení pastovité, vyplňuje mezery

Odstín hliník

Mísicí poměr dle hmotnosti (pryskyřice/tvrdidlo) 1:1

Hustota směsi 1.23 g/cm³

Viskozita směsi při 20°C (+68°F) 125.000 mPa·s

Překrytí lepené spáry až do max. 4 mm

Zpracovací teplota +10 to +30 °C

Teplota pro vytvrzení +6 to +40 °C

Doba zpracovatelnosti při 20°C (+68°F) pro 10ml materiálu 4-5 min.

Ruční pevnost (35%) po 25 min.

Mechanicky zatížitelné (50%) po 2 h

Finální pevnost (100%) po 24 h

Střední pevnost čisté epox. pryskyřice dle DIN EN 1465

Tlak 8 Mpa

Tah 34 Mpa

Ohyb 58 Mpa

E-Modul 4.000 - 4.500 Mpa

Tvrdost Shore D 45

Střední pevnost ve smyku dle DIN EN 1465

Ocel pískovaná 20 N/mm²

Hliník pískovaný 19 N/mm²

PVC 11 N/mm²

Lineární smrštění 0,3 %

Teplotní odolnost -50 to + 120 (-58°F bis + 248°F)

krátkodobě až +150 (+302°F) °C

Předpříprava povrchu
Čisté a suché plochy jsou nezbytné pro lepení (např. očistěte a
odmastěte WEICON Povrchovým čističem).

Zpracování
WEICON Alu minutové lepidlo lze zpracovat přímo z dvojkartuše.
Odstraňte/nepoužívejte první centimetr lepidla. Produkt důkladně
promíchejte. Naneste lepidlo rychle na plochu. Poté ihned spojte
oba povrchy.

Skladování
Při skladování v neotevřeném stavu na suchém místě, v místnosti
se stálou teplotou cca. +20°C, WEICON Epoxidová lepidla mají
dobu použitelnosti nejméně 18 měsíců. Chraňte před přímým
slunečním světlem. V případě
při nedodržení těchto pokynů pro skladování je doba skladování
snížena na 6 měsíců. Obecně mají epoxidové pryskyřice tendenci
krystalizovat při teplotách pod + 5°C. Tento efekt je značně
zvýšen kolísáním teploty, např. během přepravy, zejména v zimních
měsících. To má negativní dopad na zpracování, vytvrzování a
technické údaje, lze jej však zvrátit zahřátím produktu (do max.
+ 50°C, ne však otevřeným plamen). Ve WEICON epoxidových
lepidlech je krystalizace snížena pečlivým výběrem a kombinací
základních pryskyřic (bisfenol A a F).

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON musí být dodrženy fyzické,
bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy dle
našich bezpečnostních listů (www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
10552024 Alu minutové lepidlo 24 ml
10552025 Alu minutové lepidlo 24 ml


