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Velikost balení 
Metaline 680 – 1,05 Kg náplň 
Zpracování 
MetaLine aplikátor S 700 ( aplikační pistole ) 
Obsah pevných látek 
100% dle objemu/váhy 
Směšovací poměr 
2:1 dle objemu ( základní náplň) 
Spotřeba na 1 mm vrstva 
1,2kg/m2 
Doba zpracovatelnosti (při 20°C) 
10 minut 
Čas na přípravu ( mikrovlnná trouba) 
<1 minuta ( 850 - 1200 wattů – nepovinné ) 
Tuhnutí při 20°C  
>1 den  
Tvrdost 
80 Shore A 
Hustota 
1,05 g/cm3 
Pevnost v tahu 
>15 N/mm2 
Prodloužení po přetržení 
370% 
Koeficient tepelné vodivosti 
0,2 W/K m (0,11 BTU/h) 
Dielektrický povrchový měrný odpor 
>7x10 Ohm 
Dielektrické průrazné napětí 
>5,000 Volt/mm 
Nejvyšší  teplotní odolnost 
+100°C za sucha / 60°C  za mokra 
Nejnižší teplotní odolnost 
-50°C 
Dynamické abraze 
65mm3 
Koeficient statického tření 
µ(0) = cca 0,6 
Schválení pro farmaceutické a potrav. Účely 
FDA 177.1680 
Standardní barva 
transparentní 

 

MetaLine 680 - STĚRKOVACÍ 
ELASTOMERNÍ OPRAVNÁ SMĚS 
 
Jako doplnění úspěšné technologie povrchových úprav 
MetaLine řady 700, nabízí produkt Metaline 680 
podobnou teplotní, chemickou a mechanickou 
odolnost, ale je vytlačován z kartuše ve formě tmelu. 

 Nanášení pomocí Aplikační pistole ML 700 S – 
žádné dodatečné míšení 

 Pohodlné automatické míšení v trysce bez 
přisávání vzduchu  

 Nestéká z vertikálních ploch do vrstvy 25 mm 

 Žádné smrštění nebo jiná změna objemu po 
aplikaci 

Potřeba vysoce kvalitní, spárovací směsi pro opakované 
opravy povrchů existovala vždy. Méně kvalitní materiály, 
jako je polyurea, nebo rychle tuhnoucí plniva, nemohou 
splnit technické požadavky na ochranu povrchu na vysoké 
úrovni. 
MetaLine 680 je první nestékává pasta, splňující nejvyšší 
požadavky na opravný tmel tohoto typu. Vystužitelná 
syntetickou síťovinou nebo kovovými dráty / síty. 
Přelakovatelná polyuretanovými tmely řady 700. ML 680 
splňuje nejnovější ekologické standardy. Dynamická 
odolnost proti oděru (erozi / kavitaci) mimo nerezovou 
ocel. 

 

SAMOSTATNÝ SYSTÉM 
k vyhlazení nerovností povrchu a vyplnění 
mezer, švů nebo dutin. Kompaktní se všemi 
základními nátěry MetaLine, jako je 
900/910/920, přilnavý na kov, ocel, gumu, 
polyuretan, polyureu, neopren, beton, dřevo 
nebo polární plast. Brousitelný po 2 hodinách. 

SENDVIČOVÝ SYSTÉM 
pro stěrkování povrchů před přelakováním 
produkty MetaLine řady 700. Není použít 
aktivátor, pokud je přelakován do 30 minut 
pomocí MetaLine 760/785/795 „mokrý do 
mokrého“. Stejně funguje i opačně, jako 
svrchní vrstva na površích MetaLine 
760/785/795. 

OPRAVNÝ SYSTÉM 
pro trvalé opravy opotřebovaných pryžových 
dílů, nebo obložení. Odolává provozním 
ohybovým silám i masivnímu dynamickému 
zatížení. 
Není ovlivněn hydrolýzou a je dokonale 
vhodný pro servis tribofinišovacích zařízení. 
Provozní zatížení je možné 24 hodin po 
vytvrzení při 20 ° C 

 

 


