
Páska ze skelné tkaniny

zlepšuje přilnavost a pevnost v tlaku

Zlepšuje přilnavost a pevnost v tlaku WEICON epoxidových
pryskyřic při opravách a údržbě.
Rozměr: 1000 x 50 mm

Vlastnosti
Báze Epoxidová pryskyřice, plněná

ocelí
Odstín tmavě šedý
Zpracování
Mísicí poměr podle hmotnosti 100:10
spotřeba Tloušťka vrstvy 1.0 mm 2.9 kg/m²
max. tloušťka vrstvy na krok 10 mm
Vytvrzení
Pracovní síla po 16 min
konečná pevnost (100 % pevnost) 24 h
Mechanické vlastnosti po vytvrzení
E-modul (v tahu) DIN EN ISO 527-2 3.500 - 5.000 MPa
Pevnost v tlaku DIN EN ISO 604 80 MPa
Pevnost v ohybu 34
Tvrdost (Shore D) 90
Tepelné parametry
Teplotní odolnost -35 °C až +120 °C
Teplotní tvarová stálost DIN EN ISO 75-2 +65 °C
Schválení / směrnice
IMPA kód 81 29 01/02
ISSA kód 75.509.01/02

Předúprava povrchu
Vyčistěte a odmastěte povrchy pomocí WEICON Spray
Cleaner S.
Zpracování
Shake can before use and apply evenly from a distance of
approx. 15 cm. With screws, it is important to apply the
Copper Paste down to the base of the thread. This ensures a
good sealing effect. In order not to change the properties,
the Copper Paste must not be mixed with greases or oils.
Copper Paste does not replace an oil or grease lubrication.
Skladování
Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Skladovací
teplota nesmí překročit +50 °C. Nádobu uchovávejte na
chladném a dobře větraném místě. Skladujte na chladném
místě.
dostupné velikosti:
10850005 Páska ze skelné tkaniny, 1 kus, tmavě šedý
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Epoxidové systémy

Plastiková ocel

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a
odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z
nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.

WEICON Middle East L.L.C. United
Arab Emirates phone +971 4 880 25
05 info@weicon.ae

WEICON lnc. Canada phone +1 877 620
8889 info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o. Česká
republika telefon +42 (0) 417 533
013 info@weicon.cz

WEICON Iberika S.L. Španělsko telefon
+34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG (ředitelství)
Germany phone +49 (0) 251 9322
0 info@weicon.de

WEICON Italia S. r. L. Itálie telefon +39 (0)
010 2924 871 info@weicon.it

WEICON Romania SRL Rumunsko telefon
+40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd Jižní Afrika telefon
+27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Jihovýchodní Asie Pte
Ltd Singapur telefon (+65) 6710
7671 info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi TIc. Ltd. Şti.
Turecko telefon +90 (0) 212 465 33
65 info@weicon.com.tr



Páska ze skelné tkaniny
Odolnost
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Epoxidové systémy

Plastiková ocel

Poznámka
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