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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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GMK 2510

güçlü yapışma
sürekli elastik
ısıya dayanıklı

GMK 2510 sürekli dinamik yük uygulanan tam yüzey ve kalıcı
elastikiyet gerektiren yapıştırmalar için polikloropren bazlı 2-
bileşenli bir yapışkandır.

1 K.-kontakt yapıştırıcılara göre avantajı daha iyi bir yapışma gücü
ve geliştirilen ısı dayanıklılığıdır.

GMK 2510 plastik, metal, tekstil ürünleri, deri, köpük kauçuk
(Neopren), CSM (hipalon), yalıtım malzemesi, kaplanmış PU-
malzemesi ahşap ve birçok plastik malzenyi hem kendi içlerinde
hem de birbirleri ile yapıştırır.

WEICON GMK 2510 Polisitren köpüğü, Polietilen, Polipropilen,
PVC yumuşak köpük ve PVC suni deri gibi malzemeler için uygun
değildir.

Teknik bilgiler

Temel Polikloropren (CR)

Renk siyah

Yoğunluk 0,85 g/cm³

Viskozite 1.500 mPa·s

Karışma oranı 100:7

Uygulama süresi (at +23°C/+73°F ve %50 hava bağıl nemi) 6 saat

Alan başına tüketim 150 - 300 g/m²

Buharlaşma süresi 5 - 15 dk.

Nihai sertleşme 24 saat

İşleme sıcaklığı +15 ile +35 °C arası

Raf ömrü açılmamış ambalajında 12 ay

Sıcaklık dayanımı -40 ile +80 arası, kısa süreli (yakl. 1 saat) +130 °C arası

IMPA-Kod 815239/40

Yüzey ön işlemi
Yapıştırılacak parçalar temiz, kuru tozdan ve yağdan arındırılmış
olmalıdır (WEICON Yüzey Temizleyici). Yüzeylerin pürüzlendirlimesi
ile yapışma gücü etkili şekilde arttırılır.

İşleme
"Ürünü kullanmadan önce iyice karıştırınız (sadece yapıştırıcı
madde).
Yapıştırıcıyı ve bağlayıcıyı en az dört dakika iyi ve kabarcıksız
şekilde uygulama spatulası ve ya mekanik karıştırıcı ile düşük
devirde (maks. 500 U/dk.) birlikte homojen karışım elde edebilmek
için karıştırılabilir (karıştırma oranı 100:7). Havalandırma süresinde
ne kadar tüketilebiliyorsa o kadar karışım oluşturulmalıdır. Eşit
miktarda fırça ve ya spatula ile (düz ve ya ince dişli şekilde)
yapışması gereken iki yüzeye de

Depolama
Oda sıcaklığında (+ 15 ° C ile + 25 ° C arası), kuru, sıkıca kapalı
kutusunda raf ömrü: Açılmamış ambalajında 12 ay

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
16200324 GMK 2510 324 g
16200690 GMK 2510 690 g

Aksesuarlar:
10953001 İşleme spatulası, kısa
10953020 Spatula Flexy,


