
Speed-Flex® Cristal MS Polimer

Lipire transparenta

Speed-Flex inlocuieste metodele traditionale de fixare precum
suruburile, bolturile, niturile, etc. Aderenta initiala foarte mare
permite utilizarea produsului chiar si pe suprafete verticale
atat in aplicatii interioare cat si exterioare.

Datorita faptului ca dupa intarire ramane perfect transparent,
Speed-Flex Cristal este in mod special potrivit pentru imbinari
elastice la care adezivul nu trebuie sa fie vizibil. Astfel de
exemplu materialele plastice transparente, sticla acrilica sau
alte materiale pot fi imbinate rapid si curat cu acest adeziv.

WEICON Speed-Flex poate fi utilizat in multe sectoare
industriale cum ar fi aplicarea de tapet, constructiile
interioare, prelucrarea metalelor, la constructia de rezervoare
si dispozitive, in tehnologia aparatelor de aer conditionat
si ventilatie sau la realizarea de standuri de prezentare sau
expozitionale.

WEICON Speed-Flex Crystal este foarte puternic, pastos,
stabil, rezistent la imbatranire si intemperii si nu contine
silicon, izocianati sau halogen. Este certificat ISEGA pentru
utilizare in industria alimentara.

Date tehnice
Pe bază de 1C-Polioxipropilena
Stabilitatea la scurgere ASTM D 2202 1.0 mm
Densitatea 1,06 g/cm³
Temperatura de aplicare +5°C to +40°C
Viteza de întărire în primele 24 h 2 -3 mm
Timp de formare peliculă 10 min.
Capacitatea max. de umplere a intestit, iilor 5 mm
Lat, imea maximă a intersit, iului etans, at 25 mm
Rezistent,a la tract, iune ISO 37 / S3A 3 N/mm²
Rezistent,a la rupere a adezivului s, i
etans, antului pur

ISO 37 3 N/mm²

Rezistent,a medie la forfecare (DIN EN 1465/ASTM D 1002) 2 N/mm²
Rezistent,a la rupere DIN 53515 / ASTM

D 1002
19 kN/m

Modificări ale volumului DIN 52451 -3 %
Duritatea (Shore A) DIN EN ISO 7619 40±5
Rezistent,a la temperatură intre -40 si +90 (aprox.

2 ore) pana la +120
Rezistent,a 0,9 x 10¹² Ω·m
Rezistent,a specifică 0,9 x 10^12 Ω·cm
Clasa materialelor de construct, ie DIN 4102 B 2
Termen de valabilitate: 12 luni

Tratament prealabil al suprafat,ei
Suprafetele trebuie sa fie curate si fara urme de grasimi. Multe
impuritati de suprafata precum, uleiul, murdaria si praful pot
fi usor indepartate cu WEICON Spray curatarea suprafetelor.
Pentru suprafetele metalice foarte murdare recomandam
utilizarea WEICON Degresant S; de asemenea WEICON
Decapant este potrivit pentru inlaturarea resturilor vechi de
vopsea si adezivi. Majoritatea materialelor pot fi lipite durabil
unele cu altele si intre ele, dar in cazul anumitor suprafete sau
a unor cerinte extreme se recomanda utilizarea unui agent
de imbunatatire a aderentei (primer). Mai multe informatii
referitoare la acest subiect puteti gasi consultand sectiunea
dedicata Primerilor. in plus tratarea mecanica a suprafetei,
de ex. prin slefuire sau sablare poate imbunatati aderenta in
mod considerabil.

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
in recipient nedeschis si depozitat in conditii normale
(+23°C si 50 % umiditate rel.), adezivii si etansantii elastici
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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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Speed-Flex® Cristal MS Polimer
monocomponenti WEICON au un termen de valabilitate de
12 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.com).

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
13608310 Speed-Flex® Cristal MS Polimer, 310 ml

Către pagina cu detalii
produs
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