
Opravárenská sada na pásy

Rychlá aplikace bez nářadí | vysoce elastický, odolný
proti opotřebení, nárazu a oděru | vysoká odolnost vůči
chemikáliím a tlaku

WEICON Opravárenská sada na pásy je 2složkový
polyuretanový systém pro rychlou opravu a nátěr pryžových
povrchů. Má vysokou rychlost vytvrzování, vysokou elasticitu
a odolnost proti opotřebení, je nárazuvzdorný a odolný
vůči oděru a má zvláště vysokou odolnost proti roztržení.
Díky své vysoké mechanické pevnosti je vhodný zejména
pro opravy pryžových a kovových součástí, které jsou
vystaveny nárazům, oděru nebo vibracím. Opravárenská
sada na pásy nabízí rychlé a jednoduché zpracování. Systém
je vhodný pro různé aplikace, jako jsou opravy a nátěry
dopravních pásů, opravy pryžových nátěrů, pro použití
jako pružná ochrana proti opotřebení a pro rychlou opravu
opotřebovaných pryžových povrchů. Kromě polyuretanového
systému obsahuje sada základní nátěr pro předúpravu
povrchu a stěrku pro rovnoměrné rozetření hmoty. Pro
pokrytí širšího aplikačního rozsahu je kromě klasického 500g
pracovního balení, které je nutné míchat ručně, produkt
dostupný také jako snadno použitelná 540g dvojitá kartuše.

Technische Daten Primer
primer báze uretan
Primer barvy nažloutlátransparentní
Mísicí poměr podle hmotnosti Primer 32:1
Hustota směsi primer 1,1 g/cm³
Viskozita směsi primer 20°C 40 mPa·s
Doba zpracovatelnosti Primeru 20°C 15 min
Dodatečná vrsva s polyuretanovým primerem nach 30 bis 60 min

Technische Daten Urea
PU báze polyurea
Odstín po vytvrzení PU černý
Mísicí poměr podle hmotnosti PU 10:100
Viskozita směsi pastös
Doba zpracovatelnosti PU 20°C 20 min
Pracovní pevnost / demontovatelná po PU 20 °C 6-8 h
manipulační pevnost / demontovatelná (50 °C) 60-90 min
konečná pevnost PU 24 h
Tvrdost (Shore A) PU 85
pevnost v tahu PU DIN EN ISO 527 7,8 N/mm²
E-modul (v tahu) PU 9,6 N/mm²
E-modul (tah) PU Norma DIN EN ISO 527
Prodloužení do přetržení (v tahu) PU 470
Prodloužení do přetržení (v tahu) PU Norma DIN EN ISO 527
Odolnost proti roztržení PU 31 kN/m
Teplotní odolnost (mokrá) -60 °C bis +60 °C
Teplotní odolnost (suchá) -60 °C bis +100 °C
Bobtnání ve vodě (7 dní) <1,5 %
Zugscherfestigkeit mit Primer G nach DIN EN 1465

Ocel 1.0338 pískovaná 8 N/mm²
Pískovaná nerezová ocel V2A 8
Hliník pískovaný 7 N/mm²
Galvanizovaná ocel 4 N/mm²

Návod k použití
Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální,
bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v
našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Skladování
Skladujte WEICON Uretan v pokojové teplotě na suchém
místě. Neotevřené nádoby lze skladovat při teplotě +18°C až
+25°C po dobu nejméně 6měsíců od data dodání. Neotevřené
nádoby musí být spotřebovány do 3 měsíců.

Příslušenství
10653491 Dávkovač 2K 10:1 Standard, 1 kus
10650027 , 1 kus
10953003 Aplikační špachtle, 1 kus
10953001 Aplikační špachtle, 1 kus
10953020 Aplikační plastová špachtle Flexi, 1 kus
13955050 Primer aplikátor, 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:
10851005 Opravárenská sada na pásy, 0,55 kg
10851015 Opravárenská sada na pásy, 0,59 kg
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Epoxidové systémy

Belt Repair-Kit

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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