
Adeziv rapid cu aluminiu

Cu continut mare de incluziuni metalice, pastos, cu intarire
rapida si rezistenta inalta la exfoliere si impact

Adezivul rapid cu aluminiu WEICON este un adeziv epoxidic
bicomponent fara miros, cu pulbere de aluminiu. Se intareste
rapid la temperatura camerei practic fara contractie. Dupa
intarire adezivul poate fi prelucrat mecanic (slefuire, gaurire,
frezare). Adezivul rapid cu aluminiu are capacitatea de a umple
spalturi, nu curge (este tixotrop) si prezinta dupa intarire o
rezistenta inalta la tractiune, impact si exfoliere.

Acest adeziv este in mod special recomandat pentru lipirea
aluminiului si a altor metale usoare. Poate fi utilizat pentru
umplerea crapaturilor si gaurilor de la nivelul carcaselor de
aluminiu, de exemplu si pentru repararea rotilor usoare din
aliaj.

Pentru a obtine o aderenta optima suprafetele care se lipesc
ar trebui sa fie uscare si fara urme de grasimi sau murdarie.
Asperizarea sau sablarea suprafetei inainte de curatare
imbunatateste aderenta.

Proprietăt, i
Textura pastos, cu capacitate

de umplere interstitii
Culoare aluminiu

Aplicare
Temperatura de aplicare +10°C to +30°C
Temperatura de întărire +6 °C bis +40 °C
Temperatura de întărire intre +6 si +40
Rata de amestec (greutate) 1:1
Vâscozitatea amestecului la +20 °C 125.000 mPa·s
Densitatea amestecului 1,23 g/cm³
Capacitatea max. de umplere a intestit, iilor 4 mm

Întărire
Timp de lucru: la 20 °C, lot de 10 g 4-5 min.
Rezistent,a la manipulare (35 % rezistent,a) 25 min.
Rezistent,a la manipulare după: (50 % rezistent,a) 2 h
Rezistent,a finală (100 % rezistent,ă) 24 h
Contract, ia 0,3 %

Proprietăt, i mecanice
Rezistent,a la tract, iune DIN EN ISO 2 34 MPa
Modulul de elasticitate (la
întindere)

DIN EN ISO 2 4.000 - 4.500 MPa

Rezistent,a la compresiune DIN EN ISO 604 8 MPa
Rezistent,a la încovoiere DIN EN ISO 178 58 MPa
Duritatea Shore D DIN EN ISO 7619 45
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 19 N/mm²
PVC-rigid asperizat 11 N/mm²

Proprietăt, i termice
Rezistent,a la temperatură -50°C to +120 °C,

briefly up to +150 °C

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

23 HL3
16 kV/mm

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
Adezivul rapid cu aluminiu WEICON poate fi aplicat direct
din siringa dubla. Nu utilizati primul centimetru de adeziv.
Amestecati bine produsul. Aplicati rapid amestecul pe
suprafata ce trebuie lipita. Uniti imediat cele doua suprafete.

Depozitare
Pastrarea se face la o temperatura constanta de aprox. +20°C
in recipiente inchise si aer uscat, conditii in care adezivii
epoxidici au o valabilitate de 18 luni. A se evita expunerea la
razele directe ale soarelui. Daca vreuna dintre conditiile de
depozitare nu corespunde perioada de valabilitate a adezivilor
se reduce la 6 luni. Rasinile epoxidice sunt predispuse sa se
cristalizeze la temperaturi mai mici de +5°C. Acest fenomen
este accentuat de variatii mari de temperatura care pot
aparea de exemplu in timpul transportului, variatiile avand un
efect negativ asupra calitatilor adezivilor, asupra timpului de
intarire si a celorlalte proprietati ale produselor; acest efect
negativ poate fi inversat prin incalzirea adezivilor epoxidici
pana la maximum +50°C (dar nu la flacara deschisa).In cazul
adezivilor epoxidici Weicon o atenta selectie si combinatie
a rasinilor de baza (Bisfenol A si F) asigura reducerea
cristalizarii.
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Sisteme de răs, ini epoxidice

Epoxid-Klebstoffe

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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tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr



Adeziv rapid cu aluminiu
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
10552024 Adeziv rapid cu aluminiu, 24 ml, aluminiu
10552025 Adeziv rapid cu aluminiu, 1 Set, aluminiu

Către pagina cu detalii
produs
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