
Rola din fibra de sticla

Aderenta imbunatatita si rezistenta la compresiune

imbunatateste aderenta si rezistenta la compresiune a
rasinilor epoxidice WEICON in multe lucrari de reparatii si
intretinere.
Dimensiuni: 1000 x 50 mm

Proprietăt, i
Pe bază de Răs, ină epoxidică,

umplută cu ot,el
Culoare gri inchis
Aplicare
Rata de amestec (greutate) 100:10
Consum Grosimea stratului 1.0mm 2.9 kg/m²
Grosimea max. a stratului per etapă 10 mm
Întărire
Rezistent,a la manipulare după: 16 min.
Rezistent,a finală (100 % rezistent,ă) 24 h
Proprietăt, i mecanice
Modulul de elasticitate (la întindere) DIN EN ISO 2 3.500 - 5.000 MPa
Rezistent,a la compresiune DIN EN ISO 604 80 MPa
Rezistent,a la încovoiere 34
Duritatea Shore D 90
Proprietăt, i termice
Rezistent,a la temperatură -35 °C până la

+120 °C
Rezistent,a la deformare termică DIN EN ISO 75-2 (B) +65 °C
Aprobări / Orientări
Cod IMPA 81 29 01/02
Cod ISSA 75.509.01/02

Tratament prealabil al suprafat,ei
Curăt,at, i s, i degresat, i suprafet,ele cu WEICON Spray Cleaner S.
Mod de aplicare
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.
Depozitare
Protejat, i-l de căldură s, i de lumina directă a soarelui.
Temperatura de depozitare nu trebuie să depăs, ească +50°C.
Păstrat, i recipientul într-un loc răcoros s, i bine ventilat. Se
păstrează într-un loc răcoros.
Mărimi disponibile
10850005 Rola din fibra de sticla, 1 buc, gri inchis
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Sisteme de răs, ini epoxidice

Metal plastic

Observat, ieRecomandările 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, iilorindividuale 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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Rola din fibra de sticla
Către pagina cu detalii
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Rezistent,a chimică după întărire

Acetonă +
+ = rezistent 0 = rezistent timp limitat - = nerezistent *Depozitarea tuturor metalelor plastice WEICON se realizează la o temperatură ambientală de +20°C
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