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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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Üretan 80 Putty

Shore sertlik: A 80
Yüksek darbe ve aşınma direncine sahip macunsu yüzey
reçinesi

WEICON Üretan 80 Putty, aşınmaya, titreşim veya hareketlere
maruz kalan kauçuk ve metal parçaların, hızlı onarımı ve kaplanması
için kullanılan iki komponentli bir poliüretan macunu olup,
mükemmel mekanik dayanıma sahiptir. Yüksek elastikiyet ve
aşınma direncine sahiptir.

Üretan 80 Putty kauçuk parçaların ve konveyör bantların onarımı,
Kauçuk kaplamaların tamiri ve onarımı, pompa gövdeleri ve çarklar
için esnek aşınma koruması ve yıpranmış contaların ve kauçuk
silindirlerin onarımı gibi çok sayıda uygulama için uygundur.

Teknik bilgiler

Temel Poliüreten

Sertleşmeden sonra renk siyah

Karıştırma oranı (% ağırlık): Reçine/Sertleştirici 100 : 25

Karışımın yoğunluğu 1,28 g/cm³

+25°C’de (77°F) viskozite Reçine/Sertleştirici 2.000 / 40 mPa·s

o+25°C’de (+77°F) karışımın viskozitesi: macunsu

O +20°C’de uygulama süresi (+68°F) 20 dk.

Yüksek mekanik yük Güç / çıkarılabilme süresi 10 - 20 saat

Oda sıcaklığında nihai sertleşme 48* saat

ISO 37’ye göre MPa çekme mukavemeti 8,0 MPa

ISO 37’ye göre kırılma esnemesi 120 %

Yırtılmanın devamında direnç (kN/m): 15 kN/m

Shore sertlik A 80

Sıcaklık dayanımı -60 ile +90 °C arası

Mevcut ambalaj boyutları:

Aksesuarlar:
10953001 İşleme spatulası,
10953003 İşleme spatulası,
10953020 Spatula Flexy,


