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Υγρό μέταλλο
Περιγραφή
Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών που στεγνώνει γρήγορα. Διαθέτει άριστη συνεκτικότητα. Για γέμισμα ή σπατουλάρισμα ελαττωματικών σημείων σε πολυάριθμα
υλικά όπως αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα, ορείχαλκο, μπετόν, FK/SMC, ξύλο, γυαλί, πλαστικό, κεραμικά, βαμμένο μέταλλο, γραφίτη, πολυουρεθάνη, γαλβανισμένα
μέταλλα, σκληρό πλαστικό κτλ. ή για κόλληση διαφορετικών υλικών. Αφού στεγνώσουν τα επισκευασμένα σημεία, υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης υλικού, λείανσης ή βαφής. Πλήρης δύναμη κόλλησης μετά από
περ. 24 ώρες.

ιδιότητες
- καλή πρόσφυση
- μετά τη στερεοποίηση δυνατότητα περαιτέρω
μηχανουργικής κατεργασίας με αφαίρεση υλικού
- μεγάλη αντοχή
- εξαιρετική αντοχή στις χημικές ουσίες
- γενικής χρήσης
- μόνιμες γρήγορες επισκευές
- με δυνατότητα λείανσης και βαφής
- στερεοποιείται γρήγορα

τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση

Epoxy

Χρώμα / όψη

gemischt/mixed:
grau/grey

χρόνος επεξεργασίας

5 min

αντοχή σε χειροκίνητη πε- 15 min
ριστροφή
τελική αντοχή

24 h

πυκνότητα

1,4 g/ml

Shore Härte D

60±10

αντοχή σε διατμητικό
εφελκυσμό

ca. 16 N/mm²
DIN 53283

αναλογία ανάμιξης

1:1

αντοχή σε θερμοκρασία

-40 °C bis +120°C / -40°C
to +120°C

συρρίκνωση

<1% (gemixt/mixed)
ASTM D2566

Klebespaltüberbrückung

ca. 2-3 mm

θερμοκρασία επεξεργασίας

ca. 23 °C

Πεδίο χρήσης
Για πλήρωση και σπατουλάρισμα ρωγμών, οπών, λανθασμένων οπών διάτρησης, κοιλότητες συστολής καθώς και για επισκευή σε σωλήνες, δεξαμενές, σπειρώματα, μέρη αμαξώματος και μηχανών ή για κόλληση μεταξύ τους ή μεταξύ διαφορετικών υλικών. Εφεδρικός
αναμίκτης (μύτη αναμίκτη με σπείρωμα, αρ. είδ. 6029).

Εφαρμογή
Η σχέση ανάμιξης των δύο συστατικών πραγματοποιείται αυτόματα σωστά χάρη στη διπλή σύριγγα. Οι
επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές καθώς και καθαρές
από λιπαντικά, γράσα, σκόνη και λοιπούς ρύπους. Επιστρώστε την κόλλα στο σημείο που θα επεξεργαστείτε
και απλώστε την ενδεχ. με σπάτουλα. Αφού στεγνώσει
το επισκευασμένο σημείο, υπάρχει η δυνατότητα
αφαίρεσης υλικού, λείανσης ή βαφής.

Διαθέσιμες συσκευασίες
25 ml blister

6193
D-GB-F-I-E-NL-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

ικανότητα αποθήκευσης σε 12 Μήνες
εργοστασιακά κλειστή συσκευασία
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης
LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

20 °C

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-0
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης:
0800/8323230
Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

