
WEICON Flex 310 M rezistent la
foc

Adeziv s, i etans, ant permanent elastic cu o rezistent,ă la foc
de până la 120 minute.

Flex 310 M rezistent la foc este un adeziv s, i etans, ant
permanent elastic pe bază de MS Polimer cu o rezistent,ă la
foc de până la 120 minute. Testat s, i agrementat pentru toate
structurile de îmbinare conform EN 1366-4. Acest etans, ant
este compatibil cu vopseaua, are un coeficient de contract, ie
scăzut s, i îndeplines, te cele mai înalte cerint,e din domeniul
protect, iei la foc cum sunt cerint,ele Organizat, iei Maritime
Internat, ionale IMO FTPC Părt, ile 2+5. Emisiile foarte scăzute
permit aplicarea sigură în interior. WEICON Flex 310 M
rezistent la foc aderă foarte bine la suprafet,ele vopsite în
câmp electrostatic, vopsite, galvanizate, anodizate, cromate
s, i galvanizate la cald. Este potrivit pentru utilizare pe metale,
materiale plastice, beton s, i lemn. Adezivul s, i etans, antul poate
fi utilizat în multe domenii de aplicare. Poate fi utilizat la bariere
de incendiu s, i sisteme de acoperire, pentru îmbinări la nivelul
componentelor non-structurale dar cu cerint,e de rezistent,ă
la foc, pentru racorduri s, i etans, ări ale canalelor de cabluri,
carcaselor s, i capacelor de t,eavă. Flex 310 M Rezistent la
Foc poate fi folosit de asemenea s, i în diverse alte domenii
industriale cum ar fi construct, ia de rezervoare s, i dispozitive,
în lucrările de carosare, la construct, ia de recipiente s, i mas, ini,
în industria energetică s, i electrică, la izolat, iile fonice s, i în
tehnologia de izolare precum s, i în industria materialelor
plastice.

Date tehnice
Pe bază de Pe bază de MS polimer
Culoare gri asfalt
Tipul de întărire întărire prin umiditate
Proprietăt, i specifice 150 g/m² produs neîntărit

cf cerint,elor IMO
Textura pastos
Stabilitatea la scurgere DIN EN ISO 7390 ≤ 3 mm
Densitatea 1,47 g/cm³
Condit, ii de întărire între +5°C s, i +40°C s, i

umiditate relativă a aerului
între 30% s, i 95%

Temperatura de aplicare Între +5°C s, i +40°C
Viteza de întărire în primele 24 h 3,0 mm
Timp de formare peliculă ~12 min.
Rezistent,a la tract, iune 1,5 N/mm²
Rezistent,a la rupere a adezivului s, i
etans, antului pur

ISO 37 1,5 N/mm²

Rezistent,a medie la forfecare (DIN EN 1465/ASTM D
1002)

1,2 N/mm²

Alungirea la rupere (prin tract, iune) 225 %
Capacitatea max. de deplasare 20 %
Modificări ale volumului DIN 52451 ≤ 3 %
Duritatea (Shore A) DIN EN ISO 7619 26
Rezistent,a la temperatură între -40°C s, i +90°C
Clasa materialelor de construct, ie EN 13501-1 E
Rezistent,a la foc <120 Min.
Termen de valabilitate: 18 luni
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Adezivi s, i etans, ant, i elastici

Polimeri MS

Observat, ie
Recomandările sau specificat, iile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înt,elese ca fiind o garant, ie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator s, i pe experient,e practice. Deoarece condit, iile specifice aplicat, iilor
individuale nu depind de cunos, tint,ele, controlul s, i responsabilitatea noastră aceste informat, ii vă sunt furnizate fără nici o obligat, ie. Putem garanta totus, i că produsele noastre sunt de înaltă calitate s, i fără defecte conform Condit, iilor Generale de Vânzare. Cu
toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamat, ii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea
produsului în condit, ii inadecvate, altele decât cele specificate.
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WEICON Flex 310 M rezistent la
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Tratament prealabil al suprafat,ei
Suprafet,ele trebuie să fie curate, uscate s, i fără urmă de
grăsimi. Multe contaminări ale suprafet,elor precum uleiul,
grăsimile, praful s, i murdăria pot fi înlăturate cu Weicon
Curăt,are Suprafet,e. Pentru suprafet,ele foarte murdare
recomandăm Spray Degresant S; pentru îndepărtarea
resturilor de vopsele vechi sau adezivi produsul ideal este
Spray-ul Decapant. Majoritatea materialelor pot fi lipite unele
cu altele s, i între ele. Pentru anumite materiale s, i cerint,e
speciale recomandăm utilizarea unui agent de îmbunătăt, ire
a lipirii (primer). Tratarea prealabilă a suprafet,ei, de ex. prin
s, lefuire sau sablare poate de asemenea îmbunătăt, i foarte
mult aderent,a.

Mod de aplicare
Metode de aplicare: pistol profesional pentru cartuse de
310 ml, pistol pneumatic pentru cartuse (recomandam
modelul cu piston cu tija) sisteme de dozare automate.
Imbinarea pieselor care urmeaza sa fie lipite: pentru a asigura
o umezire suficienta, piesele trebuie imbinate inainte de
formarea unei pelicule pe suprafata adezivului (a se vedea
timpul de formare pelicula).

Depozitare
În cazul depozitării în recipientul nedesfăcut în climat normal
(+23°C s, i 50 % umiditate relativă a aerului), adezivii s, i
etans, ant, ii elastici WEICON au un termen de valabilitate de
18 luni.

Sigurant,ă s, i 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.ro).

Accesorii
13955031 Duza cu imbinare in V, 1 buc
13250009 Aplicator pneumatic pentru cartuse de 310 ml,

1 buc
13250002 Pisol cartus special, 1 buc
13250001 Pistol cartus standard, 1 buc

Mărimi disponibile
13375310 WEICON Flex 310 M rezistent la foc, 0 ’’, gri

asfalt

Tabel de conversie
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil
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