
WEICON WAL06

Pastovitá minerální náplň odolná proti nárazu přilne na
mokré a vlhké povrchy

WEICON WAL06 is a 2-component epoxy resin with high
adhesive strength, enormous impact resistance as well as
high residual elasticity and abrasion resistance. Due to its
high elongation at break and paste-like texture, WEICON
WAL06 can be used for repairs, as abrasion protection as
well as for lining heavily stressed equipment. The adhesive
also shows excellent adhesion to wet and damp surfaces
and in underwater applications.

Vlastnosti
Plnivo minerál
Konzistence pastovité
Odstín bilý

Zpracování
Teplota zpracování +15°C to +40°C
Relativní vlhkost vzduchu < 85 %
Mísicí poměr podle hmotnosti 100:83
Mísicí poměr podle objemu 100:95
Viskozita směsi při +25°C 550.000 mPa·s
Hustota směsi 1,5 g/cm³
spotřeba Tloušťka vrstvy 1.0 mm 1.5 kg/m²
max. tloušťka vrstvy na krok 10 mm

Vytvrzení
Doba zpracovatelnosti při 20 °C, 500 g dávka 30 min
dodatečná vrstva po (35 % pevnost) 7 h
Pracovní síla po (80 % síla) 12 h
konečná pevnost (100 % pevnost) 36 h
Smrštění 0,12 %

Mechanické vlastnosti po vytvrzení
- určeno po vytvrzení při 24 h RT + 4 h 60 °C
Pevnost v tahu DIN EN ISO 527-2 21 MPa
Prodloužení do přetržení (v tahu) DIN EN ISO 527-2 9.0 %
E-modul (v tahu) DIN EN ISO 527-2 1300-1500 MPa
Pevnost v tlaku DIN EN ISO 604 65 MPa
Pevnost v ohybu DIN EN ISO 178 50 MPa
Rázová síla DIN EN ISO 179-1/1eU 21 kJ/m²
Tvrdost (Shore D) DIN ISO 7619 75±3
Pevnost ve smyku (překrytí) tloušťka materiálu 1,5 mm DIN EN 1465

Ocel 1.0338 pískovaná 21 MPa
Pískovaná nerezová ocel V2A 24 MPa
Hliník pískovaný 14 N/mm²
Galvanizovaná ocel 8 MPa

Tepelné parametry
Teplotní odolnost -35°C to +160°C
Tg po vytvrzení při
pokojové teplotě

(DSC) ~ +64 °C

Tg po temperování (při 120°C) (DSC) +87 °C
Teplotní tvarová stálost DIN EN ISO 75-2 +65 °C
Tepelná vodivost DIN EN ISO 22007-4 0,4 W/m·K
Tepelná kapacita DIN EN ISO 22007-4 1,1 J/(g·K)

Elektrické parametry
odolnost DIN EN 62631-3-1 5,8·10¹¹ Ω·m
magnetický ne

Mísení
First, stir the resin. Then mix the resin and hardener together
thoroughly and bubble-free for at least four minutes at 20°C
(68°F). The included processing spatula or amechanical mixer,
such as a mortar stirrer, can be used for this purpose. With
mechanical mixers, a low speed of max. 500 rpm should be
used. The components should be stirred until a homogeneous
mixture is achieved. The mixing ratio of the two components
must be strictly observed, as otherwise, strongly deviating
physical values will result (max. deviation +/- 2 %). Only
prepare a batch as large as can be processed within the pot
life of 30 minutes. The specified pot life refers to a material
batch of 500 g and 20°C (68°F) material temperature. Mixing
larger quantities or higher processing temperatures will result
in faster curing due to the typical reaction heat of epoxy resins.

Příslušenství
15200005 Čistič S, 5 L, bezbarvá, průhledná
11202500 Čistič S, 500 ml, transparentní
11207400 Povrchový čistič, 400 ml, transparentní
15207005 Povrchový čistič, 5 L, transparentní
10604025 Oddělovač forem Tekutý F 1000, 250 ml, bílá,

mléčná, mléčná
10604515 Oddělovač forem Vosk P 500, 150 g
10539115 Opravárenská tyčinka Multi-Purpose, 115 g,

vintage bílá
10850005 Páska ze skelné tkaniny, 1 kus, tmavě šedý
10953003 Aplikační špachtle
10953001 Aplikační špachtle, 1 kus
15841500 Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1 kus
52000035 Kabelové nůžky No. 35, 1 kus
10851010 Aplikační sada, 1 kus

Převodní tabulka
(°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

dostupné velikosti:
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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.
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WEICON WAL06
na detail produktu
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WEICON WAL06
Odolnost

Výfukové plyny + Uhličitan draselný +
Aceton - Hydroxid draselný 0-20 % (louh draselný) +
Ethylether o Vápenné mléko +
Ethylalkohol o kyselina karbolová -
Ethylbenzen - Kreasotový olej -
Alkálie (alkalická látka) + Kyselina kresylová -
Uhlovodíky, alifatické (ropné deriváty) + hydroxid hořečnatý +
Kyselina mraveční >10 % (kyselina methanová) - Kyselina maleinová (kyselina cis-ethylendikarboxylová) +
bezvodý amoniak 25% + Methanol (metylalkohol) < 85 % -
amylacetát + Merální olej +
amylalkohol + naftalen -
Uhlovodíky, aromatické (benzen, toluen, xylen) + naftan -
hydroxid barnatý + uhličitan sodný (soda) +
Benzín (92-100 oktan) + Hydrogenuhličitan sodný (hydrogenuhličitan sodný) +
Kyselina bromovodíková <10 % + Chlorid sodný (kuchyňská sůl) +
Butylacetát + Hydroxid sodný >20 % (louh sodný) o
Butylalkohol + louh sodný +
Hydroxid vápenatý (hašené vápno) + Topný olej, nafta +
Kyselina chloroctová - Kyselina šťavelová <25 % (kyselina ethandiová) +
Chloroform (trichlormethan) o Perchloraethylen o
Kyselina chlorosírová (mokrá a suchá) - petrolej +
Chlorovaná voda ( bazénová koncentrace) + Oleje, rostlinné a živočišné +
Kyselina chlorovodíková + kyselina fosforečná <5% +
Chromová lázeň + Kyselina ftalová, anhydrid kyseliny ftalové +
Kyselina Chromová + surový olej +
Dieselová paliva + Kyselina dusičná <5 % o
Minerální oleje a produkty z minerálních olejů + kyselina chlorovodíková <10 % +
Kyselina octová zředěná < 5 % + Oxid siřičitý (mokrý a suchý) +
Etanol <85 % (etylakohol) + sirouhlík +
Maziva, oleje a vosky + kyselina sírová <5% o
Kyselina fluorovodíková zředěná o White spirit +
Kyselina tříslová zředěná <7 % + Tetrachlormethan (tetrachlormethan) +
Glycerin (trihydroxipropan) + Tetralin (tetrahydronaftalen) o
Glykol o Toluen -
Kyselina Huminová + Peroxid vodíku <30 % (superoxid vodíku) +
Impregnační oleje + trichlorethylen o
Potaš + Xylen -

+=odolný 0 = omezený čas- = neodolný*-skladování všech typů WEICON Plastikových ocelí musí být za teploty chemikálie +20°C
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