
PARBOND 905 - polyuretanový lepící a opravný tmel s vlastnostmi pryže

PARBOND 905 je dvousložkový polyuretanový tmel s rychlým  vytvrzující při 
pokojové teplotě. Tento opravný materiál má vynikající přilnavost k nejrůznějším 
povrchům. Tmel je brousitelný.

VLASTNOSTI :

 Tmel je určen k okamžitému použití , mísí se v poměru 1 : 1
 Vynikající přilnavost k nejrůznějším povrchům, jako je pryž, hliník, nerezová ocel,

ABS, PVC, polyuretan, kompozity, termoplasty, termosetové plasty, dřevo, sklo,
beton bez použití aktivátoru povrchu.

Mix 

Černá

Pasta

Složka B

Černá

70 – 140,000  

Složka A

Béžová

30 – 60,000 

1:1 
4 - 6 Minut
12 -15 Minut
20 – 30 Minut
24 hodin
5°C a více

Typické vlastnosti:

Barva

Viskozita @ 250C

Poměr míšení 
Zpracovatelnost 
Manipulační pevnost 
Funkční pevnost
Úplné vytvrzení
Teplota pro aplikaci

Typické vlasnosti po
vytvrzení:

Prodloužení v tahu 
Tvrdost Shore D 
Dielektrická pevnost 
Smrštění
Odolnost proti roztržení 
Pevnost v tahu

Teplotní odolnost

200%  
65 – 70 D 
350 
0.0014 
400 Pli 
2,200 psi 

ASTM D638 
ASTM D 2240 
volt/mil ASTM D 149 
ASTM D 2566 
ASTM D 624 
ASTM D 638 

- 40 až 120°C
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Ratio

Příprava povrchu:

Očistěte povrch otřením rozpouštědlem veškerých usazenin silného tuku, oleje, špíny 
nebo jiných nečistot. Povrch lze také čistit průmyslovými čisticími zařízeními, jako jsou 
odmašťovače v parní fázi nebo horké vodní lázně. Pokud pracujete s kovem, obruste 
nebo zdrsněte povrch, abyste výrazně zvětšili mikroskopickou plochu spoje a zvýšili 
pevnost spoje. 

Míšení :

Správné homogenní promíchání pryskyřice a tvrdidla je nezbytné pro vytvrzení a 
dosažení uvedených pevností. 

1. Vložte kartuši do směšovací pistole
2. Sejměte víčko
3. Vytlačte z kartuše určité množství materiálu, dokud nebudou obě složky z kartuše
vytlačovány stejnoměrně
4. Připojte směšovací trysku ke konci kartuše a pomalu vytlačujte tmel.
5. Naneste na povrch a přiložte lepený protikus. Na zpracování produktu máte 5 minut.
Minimální tloušťka vrstvy při lepení je 0,15 mm

Skladování:
Doporučená teplota skladování je 12 až 24°C. Produkt nesmí zmrznout.

Balení :

50 ml, 200 ml a 400 ml - dvoukartuše pro aplikační pistole
nebo 5 gallon and 50-gallon sud.

Dodavatel :FALCON CZECH s.r.o., Osvoboditelů 2649, 440 01 Louny. www.udrzba.cz,
e-mail : info@udrzba.cz, tel : 415 670315




