
WEICON Easy-Mix HT
250 Adeziv epoxidic

rezistent,ă la temperaturi înalte | conductivitate termică
ridicată | timp de lucru lung

WEICON Easy-Mix HT 250 este un adeziv bicomponent pe
bază de răs, ină epoxidică cu o înaltă rezistent,ă la temperaturi
de până la +200 °C; pe termen scurt până la +250 °C.
Sistemul bicomponent de răs, ini epoxidice prezintă o aderent,ă
deosebită la metale s, i fibră de sticlă. Conductivitatea termică
ridicată combinată cu rezistent,a la temperaturi mari fac
ca acest produs să fie excelent pentru aplicat, ii cu cerint,e
speciale. Adezivul ît, i păstrează mai mult de 80% din valorile
de rezistent,ă chiar s, i la temperaturi ridicate permanente.
Acest lucru permite lipirea componentelor care urmează să
fie vopsite în câmp electrostatic după întărire. Adezivul pe
bază de răs, ină epoxidică are o înaltă rezistent,ă la substant,e
agresive, cum sunt apă fierbinte sau rece, ulei de motor s, i
glicol. Pentru aplicarea produsului Easy Mix este nevoie de
pistol aplicator D 50.

Proprietăt, i
Pe bază de răs, ină epoxidică
Textura vascos
Culoare gri deschis

Aplicare
Temperatura de aplicare Între +10 °C s, i +40 °C
Temperatura de întărire Între +10 °C s, i +50 °C
Rata de amestec (volum) 2:1
Vâscozitatea amestecului la +20 °C 38.000 mPa·s
Densitatea amestecului 2,1 g/cm³
Capacitatea max. de umplere a intestit, iilor 4 mm

Întărire
Timp de lucru: la 20 °C, lot de 10 g 150 min.
Rezistent,a la manipulare după: (50 % rezistent,a) 8 h
Rezistent,a finală (100 % rezistent,ă) 24 (0,5 Std. | 80°C) h

Proprietăt, i mecanice
Rezistent,a la tract, iune DIN EN ISO 2 50 MPa
Alungirea la rupere (prin tract, iune) DIN EN ISO 2 2.9 %
Duritatea Shore D DIN EN ISO 7619 > 90
Rezistent,a la forfecare pentru o grosime de material de 1,5 mm DIN EN 1465

Ot,el 1.0338 sablat 20 N/mm²
Aluminiu sablat 15 N/mm²
ABS 6 N/mm²
PC (policarbonat) 4 N/mm²
Plastic ranforsat cu fibră de sticlă 10 N/mm²

Proprietăt, i termice
Rezistent,a la temperatură între -50 s, i 200, pe

termen scurt până la
+250 °C

Temp. de tranzit, ie vitroasă după
întărirea la temp. camerei

(DSC) ~ +65 °C

Temp. de tranzit, ie vitroasă după temperare (la 80°C) +130
Coeficientul de expansiune termică ISO 11359 5·10^-5K^-1 1/m·K
Conductivitatea termică 1,4 W/m·K

Proprietăt, i electrice
Rezistent,ă dielectrică DIN EN 60243-1 R22

/23 HL3
>24 kV/mm

Aprobări/ Certificări
MIL-Spec conform MIL-C-24176

Instruct, iuni de utilizare
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).

Tratament prealabil al suprafat,ei
Pentru a asigura o lipire optima, suprafetele care vor fi
imbinate trebuie curatate si uscate (de ex. pentru curatare si
degresare utilizati WEICON Spray curatarea suprafetelor.

Mod de aplicare
Produsele Easy-Mix pot fi aplicate direct din siringa dubla
cu ajutorul duzei de amestec incluse. Pentru aplicare este
necesar un pistol aplicator. Nu utilizati primii 5 cm de adeziv.
Aplicati adezivul numai pe una din suprafetele care urmeaza
sa fie lipite. Timpul de lucru specificat se referă la un amestec
de material de 10 ml. Daca se folosesc cantitati mai mari,
timpul de intarire va fi mai scurt. De asemenea s, i temperaturile
mai ridicate pot reduce timpul de lucru s, i de întărire. (Ca
regula generala pentru fiecare crestere a temperaturii cu 10°C
peste temperatura ambientală, timpul de lucru s, i de intarire
se injumatateste). Pe de alta parte scaderea temperaturii
sub 16°C va extinde timpul de lucru si de intarire in mod
considerabil. Sub aprox. 5°C nu poate avea loc nicio reactie.
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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 Easy-Mix HT
250 Adeziv epoxidic
Depozitare
Dacă sunt depozitat, i nedesfăcut, i, într-un loc uscat, la o
temperatură constantă de aprox. +20°C, adezivii epoxidici
WEICON au o valabilitate de cel put, in 18 luni. A se proteja
de razele directe ale soarelui. Daca vreuna dintre condit, iile
de depozitare nu corespunde perioada de valabilitate a
adezivilor se reduce la 6 luni. În general, răs, inile epoxidice sunt
predispuse să se cristalizeze la temperaturi mai mici de +5°C.
Acest fenomen este accentuat de variat, ii mari de temperatură
care pot apărea de exemplu în timpul transportului, mai
ales în lunile de iarnă. Variat, iile pot avea un efect negativ
asupra aplicării, întăririi adezivului precum s, i asupra altor date
prezentate în fis, a tehnică; totus, i acest efect poate fi inversat
prin încălzirea adezivilor (până la maximum +50°C, dar nu
la flacără deschisă). In cazul adezivilor epoxidici Weicon o
atentă select, ie s, i combinatie a răs, inilor de bază (Bisfenol A si
F) asigură reducerea cristalizării.

Unitatea de ambalare mai cont, ine si
Duză de amestec Helix | Cartus,

Accesorii
10650002 Helix Mixing Nozzle, 1 buc
10653050 Pistol aplicator D 50, 1 buc

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

Mărimi disponibile
10650855 WEICON Easy-Mix HT 250 Adeziv epoxidic, 400

ml, gri deschis

Către pagina cu detalii
produs
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