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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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WEICON CBC

odolná proti vibracím, nárazům, zlomení

Speciální systém epoxidové pryskyřice pro vyrovnávání a
vyplňování. Slouží jako náhrada za armatury, opotřebované kovové
díly, zajišťuje přímý kontakt se základovou deskou.

WEICON CBC má nízkou viskozitu, je tekutá, samonivelační. Doba
zpracovatelnosti je 30 minut. Téměř se nesmršťuje. Poskytuje
trvalou, vysoce statickou stabilitu a vykazuje skvělé vlastnosti
stárnutí.

Systém epoxidové pryskyřice přilne obzvláště dobře na oceli a
betonu. Má dobrou pevnost a je odolná proti olejům, palivům
a mnoha chemikáliím. Je odolná vůči vibracím, stejně tak i
vůči teplotám. Vzhledem ke svému extrémně nízkému smrštění
zůstanou stroje a systémy po odlévání s WEICON CBC konstantní
a vyrovnané.

Technické údaje

Báze epoxidová pryskyřice plněná hliníkem

Specifické vlastnosti tekutá, rázuvzdorná

Odstín po vytvrzení šedý

Mísicí poměr dle objemu (pryskyřice/tvrdidlo) 100:30

Hustota směsi (200g přípravku) 1,5 g/cm³

Viskozita směsi 45.000 mPa·s

Spotřeba při tloušťce vrstvy 1,0 mm 1,50 kg/m²

Doba zpracovatelnosti při přípravě 200 g + 20 ° C (+ 68 ° F) 30 min.

Mechanicky zatížitelné po 12 h

Finální pevnost po 24 h

Tlak, stř. pevnost (DIN EN ISO 604) 70 Mpa

Modul pružnosti E (DIN EN ISO 527) 4.170 Mpa

Protažení při roztržení (DIN EN ISO 527) 0,7 %

Rázová pevnost (ISO 179-1/1eU) 3,7 kJ/m²

Shore D (ATSM D 1706) 80

Smrštění 0,1 %

Teplotní odolnost -40 až +160 °C

ISSA-Code 75.510.01

IMPA-Code 81 29 55/56

Informace o předpřípravě a zpracování povrchu naleznete v
příručce.

Skladování
WEICON Plastikovou ocel skladujte v suchu a při pokojové teplotě
(ale maximálně +25°C). Neotevřené balení může být skladováno po
dobu 18-ti měsíců při pokojové teplotě +18°C až +25°C (Epoxidový
tmel max. 3 roky). Obsah otevřeného balení musí být použit do 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:
10110030-66 WEICON CBC 3 kg

Příslušenství:
11850200-66 Pěna na ochranu rukou, 200 ml
11207400-66 Povrchový čistič, 400 ml
11202400-66 Odstraňovač těsnění a lepidel, 400 ml
10604025 Oddělovač forem Tekutý F 1000, 250 ml
10604515 Oddělovač forem Vosk P 500, 150 g
10953001 Aplikační špachtle, malá
10953003 Aplikační špachtle, velká
10953010 Míchací spirála z nerezové oceli,


