
Flex 310 M® 2 K

întărire rapidă

WEICON Flex 310 M 2 K este foarte puternic, necoroziv, se
poate vopsi (umed în umed), se poate s, lefui, este rezistent
la intemperii, rezistent la razele UV s, i nu cont, ine silicon,
izocianat sau solvent, i. Acest adeziv s, i etans, ant este un sistem
bicomponent puternic pe bază de polimer hibrid care permite
lipirea pe toată suprafat,a a pieselor mai mari putând fi utilizat
în acelas, i timp s, i pentru umplerea unor interstit, ii de până la
10 milimetri. Flex 310 M 2 K este potrivit pentru a lipi aproape
toate tipurile de materiale, în special metale s, i multe materiale
plastice. WEICON Flex 310 M 2 K poate fi utilizat în domeniul
construct, iilor metalice, în ingineria rezervoarelor s, i aparatelor,în construct, ia de mas, ini s, i de sisteme, în industria mobilei,
în sistemele de ventilat, ie s, i de aer condit, ionat, în industria
electrică, în construct, ia de yachturi s, i ambarcat, iuni s, i în toate
domeniile în care siliconii sau produsele care cont, in silicon
nu sunt potrivite.

Date tehnice
Pe bază de 2-C polimer hibrid
Culoare gri
Textura pastă stabilă
Tipul de întărire polimerizare

chimică
Densitatea 1,4 g/cm³
Temperatura de aplicare Între +5°C s, i 35°C
Timp de lucru: la 23 °C, 50% umiditate

relativă a aerului
10 min.

Rezistent,a mecanică după 60 min.
Capacitatea max. de umplere a intestit, iilor 10 mm
Rezistent,a la tract, iune ISO 37 / S3A 2,2 N/mm²
Rezistent,a la rupere a adezivului s, i
etans, antului pur

ISO 37 2,2 N/mm²

Rezistent,a medie la forfecare (DIN EN 1465/ASTM D 1002) 1,3 N/mm²
Modificări ale volumului DIN 52451 1 %
Duritatea (Shore A) DIN EN ISO 7619 40±5
Rezistent,a la temperatură între -40°C s, i

+90°C
Clasa materialelor de construct, ie DIN 4102 B 2
Termen de valabilitate: 12 luni
Aprobări/ Certificări
Cod ISSA 75.510.01
Cod IMPA 812955

Tratament prealabil al suprafat,ei
Suprafet,ele trebuie să fie curate, uscate s, i fără urmă de
grăsimi. Multe contaminări ale suprafet,elor precum uleiul,
grăsimile, praful s, i murdăria pot fi înlăturate cu Weicon
Curăt,are Suprafet,e. Pentru suprafet,ele foarte murdare
recomandăm Spray Degresant S; pentru îndepărtarea
resturilor de vopsele vechi sau adezivi produsul ideal este
Spray-ul Decapant. Majoritatea materialelor pot fi lipite unele
cu altele s, i între ele. Pentru anumite materiale s, i cerint,especiale recomandăm utilizarea unui agent de îmbunătăt, irea lipirii (primer). Tratarea prealabilă a suprafet,ei, de ex. prin
s, lefuire sau sablare poate de asemenea îmbunătăt, i foartemult aderent,a.
Mod de aplicare
Adezivul este furnizat într-un cartus, bicomponent dar
poate fi aplicat utilizând pistoale uzuale pentru cartus, estandard. Recomandăm ultilizarea Pistolului aplicator
WEICON “Special”, art.-no.: 13250002. Nu utilizati primii 5-
8 cm de adeziv. Aplicati adezivul numai pe una din suprafetele
care urmeaza sa fie lipite.
Depozitare
In cazul depozitarii in recipientul nedesfacut in climat normal
(+23°C s, i 50 % umiditate relativă a aerului), adezivii s, ietans, ant, ii elastici WEICON au un termen de valabilitate de
12 luni.
Sigurant,ă s, i sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
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Adezivi s, i etans, ant, i elastici

Polimeri MS

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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Flex 310 M® 2 K
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).
Accesorii
13309997 Duza de amestec speciala, 1 buc
10653400 Dosing Gun Easy-Mix D 400, 1 buc
13250009 Aplicator pneumatic pentru cartuse de 310 ml,

1 buc
13250002 Pisol cartus special, 1 buc
13250001 Pistol cartus standard, 1 buc
22100310 Pistol cu acumulator NCG03, 1 buc
21200495 Pistol pentru cartus, VBA (MR) 400B cu cadru

din aluminiu , 1 buc
Mărimi disponibile
13305250 Flex 310 M® 2 K, 250 ml, gri
13305400 Flex 310 M® 2 K, 400 ml, gri

Către pagina cu detalii
produs
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