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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Opravárenská sada na pásy

rychlé zpracování bez nářadí
vysoce elastická, odolná proti otěru a nárazu
vysoká odolnost vůči chemikáliím a tlaku

WEICON Opravárenská sada na pásy je dvousložkový
polyuretanový systém pro rychlé opravy a povlakování pryžových
povrchů.

Má vysokou rychlost vytvrzování, vysokou elasticitu a odolnost
proti opotřebení, je odolná proti nárazům a velmi otěruvzdorná a má
zvláště vysokou odolnost proti roztržení. Díky vysoké mechanické
pevnosti je zvláště vhodná pro opravy pryžových a kovových částí,
které jsou vystaveny otřesům, otěru, vibracím nebo kmitání.

Opravárenská sada na pásy se vyznačuje jednoduchou a rychlou
zpracovatelností. Systém je vhodný pro četné aplikace, jako je
oprava a povlakování dopravních pásů, oprava pryžových povlaků,
jako flexibilní ochrana proti opotřebení a pro rychlou opravu
opotřebovaných gumových povrchů.

Kromě polyuretanového systému obsahuje souprava také základní
primer pro předúpravu povrchu a špachtle pro rovnoměrné
rozložení hmoty.

Aby bylo možné pokrýt co nejvíce aplikací, kromě klasického 500 g
pracovního balení, které je zpracováváno ručně, je k dispozici další
nádoba, snadno použitelná dvojkartuše 540 g.

Technické údaje

Technická data Urethan 85

Báze Polyurea

Odstín po vytvrzení černý

Směs (hmotnost %) pryskyřice/tvrdidlo 10:100

Hustota směsi 1,1 g/cm³

Viskozita pastovitá

Doba zpracovatelnosti při +20°C (+68°F) 20 min.

Mechanicky zatížitelné/oddělitelné po 6 - 8 h

Finální vytvrzení po 24 h

Tvrdost Shore A 85

Protažení při roztržení (DIN EN ISO 527) 470 %

Pevnost v tahu ISO 527 max. 7,8 N/mm²

Modul pružnosti E (DIN EN ISO 527) 9,6 N/mm²

Odolnost proti dalšímu přetržení 31 kN/m

střední  pevnost ve smyku s Primerem G dle DIN EN 1465

Ocel pískovaná 8 N/mm²

Pískovaná nerezová ocel 8 N/mm²

Hliník po opískování 7 N/mm²

Galvanizovaná ocel 4 N/mm²

Bobtnání ve vodě (7 dní) <1,5 %

Teplotní odolnost (vlhký) -60 až +60 °C

Teplotní odolnost (suchý) -60 až +100 °C

Technická data Primer G

Báze Urethan

Odstín nažloutlá, průhledná

Mísicí poměr dle objemu (pryskyřice/tvrdidlo) 32:1

Viskozita při +20°C (+68°F) dle Brookfield 40 mPa·s

Doba zpracovatelnosti při +20°C (+68°F) 15 min.

Nátěr polyurethanem po 30 až 60 min.

Informace o předúpravě povrchu a
zpracování naleznete v návodu k použití.

Skladování
Uchovávejte WEICON urethan na suchém místě při pokojové
teplotě. Neotevřené obaly lze skladovat při teplotách od + 18°C do
+ 25°C nejméně 6 měsíců po datu dodání. Otevřené nádoby musí
být spotřebovány do 3 měsíců.

Bezpečnost a zdraví
Při zpracování produktů WEICON je nutné dodržovat fyzické,
bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich
bezpečnostních listech ES (www.weicon.de).

Dostupné velikosti:
10851005 Opravárenská sada na pásy 550 v pracovní

sadě
10851015 Opravárenská sada na pásy 590 dvojkartuše

v sadě

Příslušenství:
10653490 Dávkovací pistole 2K, 10:1 490 ml
10953001 Aplikační špachtle,
10953003 Aplikační špachtle,
10953020 Aplikační plastová špachtle Flexi,
13955050 Primer aplikátor,


