
RK-Yapısal 
Yapıştırıcılar

•	Yüksek	kuvvet	
•	Rezidüel	elastikiyet
•	Darbeye	dayanıklı



RK-Yapısal	Yapıştırıcılar
WEICON	RK-Yapısal	Yapıştırıcıları	hızlı,	oda	sıcaklığında	
sertleşen	2	bileşenli	metakrilat	bazlı	sistemlerdir.	Her	iki	
sistem	"no-mix"	yöntemiyle	işlenir.	iki	bileşenin	(yapıştırıcı	
ve	 aktivatör)	 karıştırılması	 gerekmez.	 Sertleşme	 ise	
ancak	 yapıştırıcı	 ve	 aktivatör	 ile	 ıslatılan	 iş	 parçaları	
birleştirildikten	sonra	başlar.

WEICON	 RK-Konstrüksiyon	 Yapıştırıcıları	 farklı	
malzemelerin	yüksek	kuvvette	bağlantılarını	sağlar:

•		Metaller	(aynı	zamanda	kaplı	olanlar),	çelik,	alüminyum,	
	 bakır,	çinko,	bunların	alaşımları	ve	ferrit	(ferromanyetik	
	 çalışma	malzemesi)	gibi
•			ABS,	polistiren,	sert	PVC,	polikarbonat,	polifenilen	
	 oksit,	polyester	kalıp	parçaları	gibi	plastikler*
•			Lif	birleştirici	çalışma	malzemeleri	(GFK,	CFK,	Fiberglas	
	 vs.)
•	Ahşap	ve	selülozik	çalışma	malzemeleri	(örn.	MDF)
•	Cam,	seramik	ve	taş

*	 	Polyamitler	ve	poliolefinleri,	PTFE	vs.	sadece	florür	takviyesi,	düşük	basınç	plazma,	korona,	
alev	gibi	malzemelerle	özel	hazırlandıktan	sonra.

Reklam	panolarının	yapıştırılması	(Alüminyum/alüminyum)

Düğer	birleştirme/sabitleme	yöntemlerine	göre	WEICON 
RK	 konstrüksiyon	 yapıştırıcılarının	 kullanılmasıyla	
aşağıdaki	avantajlar	elde	edilir:

•			Konvansiyonel	sabitleme	malzemelerine	gerek	kalmaz.
•			Kaynak	ve	lehimlemeden	farklı	olarak	malzeme	
	 yüzeyinde	değişime	neden	olmaz.
•			Termik	veya	mekanik	etkiden	dolayı	çalışma	malzemesi	
	 gerilimleri	meydana	gelmez.
•		Çeşitli	malzemelerin	spesifik	çalışma	malzemesi	
	 özellikleri	aynı	kalır.
•			Yeni	geliştirilmiş,	daha	ince	ve	daha	hafif	malzemeler	
	 kullanılarak	çoğu	zaman	basit	ve	hesaplı	
	 konstrüksiyonlar	elde	edilir,	çünkü	malzemeler	
	 genellikle	sadece	yapıştırıcılarla	birleştirilebilmektedir.
•			Sertleşmeyle	de	otomatik	sızdırmazlık	etkisi	birbirine	
	 bağlıdır;	bu	sayede	geçme	pası	önlenir.
•			Farklı	metallerin	birleştirilmesinde	temastan	dolayı	
	 aşınmalar	meydana	gelmez.

WEICON	RK-	Konstrüksiyon	Yapıştırıcıları	 belirli	 ürün	
özellikleri	ile	karakterize	edilir:

•	"No-Mix"	yöntemiyle	işleme
•			Güçlü	ve	hızlı	ilk	sertleşme
•			Elastik	ve	darbeye	dayanıklı	sertleşme
•			Geniş	bir	sıcaklık	aralığında	kullanılabilir
•			Uzun	ömürlü

Sonuç	olarak,	birçok	uygulama	özellikle	montaj	ve	sanayi	
üretiminde	mümkündür.	

WEICON	RK-	 Konstrüksiyon	 Yapıştırıcıları	 "no-mix"	
yöntemi	 ile	 hızlı,	 yüksek	 ilk	 yapışma	 nedeniyle	 seri	
üretimde	 zaman	 gecikmeli	 montaj	 ve	 yerleştirme	
işlemleri	ve	yüksek	çevrim	süreleri	ile	üretim	süreçlerine	
mükemmel	uyum	sağlar.

Ürün	açıklamaları,	teknik	verileri	ve	işleme	ve	depolama	
hakkındaki	bilgileri	sonraki	sayfalarda	bulabilirsiniz.

İçerik

Giriş Sayfa	2

Ürün	açıklaması Sayfa	3

Teknik	özellikler Sayfa	4-5

Kimyasal	dayanıklılık Sayfa	6

işleme,	depolama	ve	fizyolojik	özellikler Sayfa	7
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Alüminyum	parçaların	yapıştırılması	(ışıklı	reklam	panosu)

Seramik	üzerine	sertleşmiş	çelik	yapıştırma

Metal	yarı	çanakları	yapıştırma



Farklı	 malzeme	 özellikli	 iki	 ürün	 seçeneği	
sunulmaktadır:

WEICON	RK	-1300
•			Yüksek	viskozite,	21.000	mPa.s	(macunsu)
•			Dik	flanşlarda	da	işlenebilirlik
•			ilk	sertleşme	hızlı	(dokunulabilir	sertlik	6	dakika	sonra)
•			Soyulmaya	ve	kaymaya	karşı	yüksek	dayanıklılık
•			Elastik	ve	darbeye	dayanıklı	sertleşme
•			Renk	tonu,	bej,	opak

WEICON	RK	-1500
•			Düşük	viskozite,	4.500	mPa.s	(viskoz)
•			Büyük	yapışma	yüzeylerinde	kolay	işlem
•			ilk	sertleşme	hızlı	(dokunulabilir	sertlik	5	dakika	sonra)
•			Soyulmaya	ve	kaymaya	karşı	yüksek	dayanıklılık
•			Elastik	ve	darbeye	dayanıklı	sertleşme
•			Renk	tonu	sarımsı,	şeffaf

Her	iki	WEICON	RK-	Konstrüksiyon	Yapıştırıcı	çok	amaçlı	
kullanılabilir	ve	aşağıdaki	uygulama	alanları	için	uygundur:	
Model	seçimi	özel	"lokal"	gerekliliklere	göre	yapılır.

Mıknatısların	(ferrit)	çelik	üzerine	yapıştırılması

Model	etiketlerinin	(çelik/alüminyum)	yapıştırılması

MDF	plakaların	(kalıp	imalatı)	yapıştırılması

Çeşitli branşlardan uygulama örnekleri

Alet	ve	kalıp	imalatı:
•			MDF	veya	PUR'dan	blok	malzemeler:
•			Model	plâkaları

Elektroteknik:
•	Hoparlör	montajı
•			Şalter	ve	röle	gövdesi
•			Alarm	sistemleri	ve	sensörler
•			Mıknatıs	yapıştırma	işlemleri

inşaat	ve	mobilya	sanayi:
•			Pencere	ve	kapı	çerçeveleri
•			Soğutucu	kapılarının	yalıtım	plakaları
•			Konferans	koltuklarındaki	masa/yazı	masaları	
	 (alüminyum	döküm	ve	çeşitli	plastik)

Ampul	ve	aydınlatma	endüstrisi:
•			Reflektörler	ve	mahfaza	parçaları
•			Ray	sistemleri	ve	çeviriciler

Spor	aletleri	ve	model	spor:
•			Her	türden	fitnes	cihazları
•			Metal-plastik	laminatlar,	Sandviç	paneller
•			Telsiz-	uzaktan	kumandalı	uçak,	tekne	ve	araba	
	 modelleri

Çeşitli branşlardan uygulama örnekleri

Makine	ve	aparat	yapımı:
•			Tabelalar,	armatürler,	konsollar	ve	profiller
•			Kimya	endüstrisi	için	karıştırıcılar

Metal	yapımı:
•			Kabin	ve	paravanlar	için	galvanizli	profil	saclar
•			Konveyör	bantlar	için	sıyırma	düzenekleri	(Seramik	ile	
	 takım	çeliği	gibi)
•			Geri	dönüşüm	tesisleri	için	ayıklama	düzenekleri	(çelik	
	 üzeri	mıknatıslar	gibi)

Taşıt	imalatı:
•		Sürücü	ve	yolcu	bölmeleri	parçaları,	pencere	
	 çerçeveleri,	kontrol	elemanları,	arka	ve	dış	aynalar
•			Model	plâkaları
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Teknik	özellikler

Sıvı halde WEICON RK konstrüksiyon yapıştırıcıları

RK -1300 RK -1500

Baz: Methylmethacrylat
Nitelik: macunumsu ince	sıvılı

+20°C’de	viskozite:
Yapıştırıcı: 21.000	mPa.s 4.500	mPa.s
Sertleştirici	cila: çok	ince	sıvılı

Spesifik	ağırlık:
Yapıştırıcı: 1,20	g/cm³ 1,00	g/cm³
Sertleştirici	cila: 0,87	g/cm³ 0,87	g/cm³

Renk:
Yapıştırıcı: bej,	opak sarımsı,	şeffaf
Sertleştirici	cila: renksiz,	şeffaf renksiz,	şeffaf

Verimli	yüzey	yapısına	
bağlı	olarak:

Yapıştırıcı: 180	-	300	g/m²
Sertleştirici	cila: 30	-	150	g/m²

+20°C'de	sertleştirici	cilasının	havalanma	süresi: 5	dakika
+20°C'de	sürüldükten	sonra	sertleştirici	cilanın	etkisi: maks	30	gün
Uygulama	sıcaklığı: +10°C'den	+30°C'ye	kadar
Sertleşme	sıcaklığı: +6°C'den	+40°C'ye	kadar
+20°C'de	sertleştirici	cila	ve	yapışkan	ile	kaplanmış	yüzeylerin	
konumlandırma	zamanı:

1 -	2	dakika

Yapıştırma	çatlağının	kapatılması:
(En	yüksek	dayanıklılık	0.15	mm	ile	0.25	mm	kalınlığında	yapışma	ek	yerlerinde).

maks.	0,40	mm	(aktivatör	uygulaması	tek	taraflı*1)

maks.	0,80	mm	(aktivatör	uygulaması	çift	taraflı*1)

+20°C'de	sertleşme	
süreleri:*²

Elle	dokunulurluk
(%35	dayanıklılık):

6	dakika 5	dakika

Mekanik	yüklenebilirlik
(%50	dayanıklılık):

9	dakika 8	dakika

Nihai	sertleşme
(%100	dayanıklılık):

24	Saat 24	Saat

Sertleşmiş vaziyette WEICON RK konstrüksiyon yapıştırıcıları

7	gün	sonra	ve	+20°C'de	
DIN	53281-83'e	göre	
ortalama	çekme	

kayma	dayanıklılığı:

Alüminyum,	kumlanmış: 25	N/mm² 26	N/mm²

Çelik,	kumlanmış: 21	N/mm² 25	N/mm²

Çelik,	galvanizli: 6	N/mm² 4	N/mm²

Paslanmaz	çelik,	kumlanmış: 26	N/mm² 25	N/mm²

Pirinç,	kumlanmış: 25	N/mm² 26	N/mm²

Bakır,	kumlanmış: 26	N/mm² 19	N/mm²

Polikarbonat,	pürüzlendirilmiş: 5	N/mm² 8	N/mm²

ABS,	pürüzlendirilmiş: 6	N/mm² 6	N/mm²

PVC	sert,	pürüzlendirilmiş: 7	N/mm² 11	N/mm²

Polyamid	6.6,	pürüzlendirilmiş: 2	N/mm² 3	N/mm²

GFK	(polyester),	pürüzlendirilmiş: 8	N/mm² 7	N/mm²

GFK	(Epoksi	reçine)	pürüzlendirilmiş: 16	N/mm² 20	N/mm²

Sıcaklık	direnci:
-50°C	ila	+130°C	sıcaklığa	kadar	dayanıklıdır,	
kısa	süreliğine	(30	dakika)	+180°C'ye	kadar.

Alüminyumda	soyulmaya	karşı	dayanıklılık: 6	N/mm 6	N/mm

Doğrusal	ısıyla	esneme	katsayısı: 70	x	10-6 K-1 80	x	10-6 K-1

Isı	iletme	kabiliyeti: 0,2	W/m.K 

Spesifik	geçiş	direnci: 1015 Ω/cm

Darbeyle	parçalanmaya	karşı	dayanıklılık: 10	kV/mm

*1	 	Bu	bilgiler	yapıştırılacak	malzemenin	türü	ve	özelliğine	bağlıdır.	Gözenekli	malzeme	veya	krom,	nikel	gibi	pasif	yüzeyleri	vb.	her	iki	tarafta	aktivatör	yer	almalıdır.	0,15	mm	-	0,25	mm	kalınlığında	
yapışma	ek	yerlerinde	en	yüksek	dayanıklılıklar	elde	edilir.

*2		 	Daha	yüksek	sıcaklıklarda	örn.	+40°C	yerleştirme	ve	sertleşme	süreleri	yakl.	%30	oranında	azalır.	+10°C	altındaki	sıcaklıklar	uygulama	ve	sertleşme	süresini	yaklaşık	%50	oranında	uzatır,	yakl.	
+5°Cden	itibaren	artık	tepki	oluşmaz.

Ürün
Özellikler
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Yakıt,	dizel

Etilasetat

Ksilol

Yağlama	yağı,	gres

Gazyağı

Su	+20°C

Su	+60°C

Su	+90°C

0	% 10	% 20	% 30	% 40	% 50	% 60	% 70	% 80	% 90	% 100	%*

Çeşitli	ortamlarda	depolandıktan	sonra	%	çekme	dayanıklığı

90	gün 30	gün

Tropik	iklimde	depolama	sonrası	%	çekme	dayanıklığı	DIN	50015	(+40°C	ve	%92	nem)

30	gün	sonra

60	gün	sonra

90	gün	sonra

0	% 10	% 20	% 30	% 40	% 50	% 60	% 70	% 80	% 90	% 100	%*

Test	sıcaklığına	bağlı	olarak	DIN	53283’e	göre	çekme	kayma	dayanıklılığı
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RK-1300

RK-1500

Kontrol	deneği:	 100	x	25	x	1,6	mm
Üst	üste	bindirme:	 12	mm
Yapışma	yeri:	 0,20	mm
Yapışma	yüzeyi:	 300	mm²

Kontrol	hızı:	 5	mm/Dak.
Ön	işlem:	 	 	kumlanmış,	WEICON	Temizleyici	S	ile	
	 	 	 temizlenmiş	ve	yağı	arındırılmış
Malzeme:	 	 Alüminyum/Alüminyum
Sertleştirici	cila	uygulaması:	 	 tek	taraflı

* 7	gün	sonra	ve	+20°C'de	sayfa	4	dayanıklılık	tablosu	gereğince	tek	taraflı	sertleştirici	cila	uygulamasında	ortalama	çekme	kayma	dayanıklılığı:

30

25

20

15

10

5

0
-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C +20°C +40°C +60°C +80°C +100°C +120°C +140°C

Trabzan	parçalarına	aktivatör	uygulanması
(Paslanmaz	çelik	/	Paslanmaz	çelik)

Trabzan	parçalarını	yapıştırmak	için	
(Paslanmaz	çelik	/	Paslanmaz	çelik)
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Atıksular,	dışkılar + Kerosin +

Aseton + Keton +

Alifatik	hidrokarbonlar	(doğalgaz	türevleri) + Soğutucu	yağlama	maddesi +

Alkalik	buharlar + Metanol	(metilalkol) +

Alkol + Metilbenzol +

Amonyak,	nişadır + Metilklorit o

Aromatik	hidrokarbonlar	(benzol,	toluol,	ksilol) o Metilendiklorit +

Amonyum	hidroksit, o Metiletilketon +

Benzin + Metilizobütilketon,	izopropilaseton +

Benzol o Madeni	yağ +

Benzol	asidi + Ozon -

Sintine	(sintine	suyu) + Parafin	yağı,	kerosin +

Hidrosiyanik	asit,	prusik	asit	%5 + Perklormetilmerkaptan +

Fren	sıvısı + Persülfürik	asit	%5 +

Brom	çözeltisi o Fenol	(karbol	asidi) +

Hidrobromür	%5 + Fenol	reçine +

Bütilalkol	(izobütanol) + Fosforik	asit	%5 +

Kalsiyumklorit	(deniz	tuzu) + Ftalasidi	(benzoldikarbonasidi) +

Kalsiyumsülfat + Polifosforik	asit	%5 +

Kalsiyumsülfit + Profilalkol +

Klor,	sıvı	ve	kuru - Cıva +

Kloralkol + Amonyak +

Klor	ağartması - Nitrik	asit	%5 +

Klor	gazı,	sıvı	ve	kuru - Nitrik	asit,	dumanlı -

Klorlu	çözelti	(diklormetan) - Asit	tuzu	(hidroklorik	asit) o

Klorlu	su	(yüzme	havuzu	konsantrasyonu) + Oksijen -

Klorlu	hidrokarbon	(CKW) + Asidik	buharlar +

Kloroform	(triklormetan) + Yağlama	yağları	ve	gresler +

Klorosülfonik	asit	(klorosülfürik	asit) - Kükürtdioksit,	ıslak	ve	kuru +

Hidrojen	klorür + Sülfürik	asit o

Krom	asidi	%5 + Sülfürik	asit,	dumanlı -

Su,	damıtılmış + Kükürttrioksit	gazı -

Dikloretileter + Hidrojensülfit,	ıslak	ve	kuru +

Jet	yakıtı + Selenklorit +

Epiklorhidrin + Silikon	yağlar +

Hidroflorik	asit - Tanin	(Tanen	asidi) o

Freon o Terpentin,	terpentin	yağı +

Klorlu	tuzlu	su	(yüzme	havuzu	konsantrasyonu) + Test	benzini +

(Glikolol,	glisin) + Toluol	(Metilbenzol) o

Kalorifer	yakıtı,	dizel + Tuluol	sülfonikasit o

Heptan + Trikloretilen +

izobütilalkol	(izobütenler) + Su +

izopropilasetat + Su,	kaynayan o

izopropilalkol + Hidrojen	peroksit o

izopropileter + Ksilol	(dimetilbenzol) o

Potasyumkarbonat	(potas) + Silindir	yağı +

Sertleştikten	sonra	kimyasal	dayanıklılığı

+	 =	 dayanıklı	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	 =	 zaman	 kısıtlı	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 =	 dayanıksız	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Numune	 depolaması	 +20°C	 ortam	 sıcaklığında	 gerçekleştirilmiştir.
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Yüzeyleri hazırlamak için
Kusursuz	yapışma	için	önkoşul	temiz	ve	kuru	yapışma	
yüzeyleridir	(örneğin	WEICON	Temizleyici	S	veya	Plastik	
Cleaner	 ile	 temizleme	 ve	 yağ	 arındırma	 gibi).	 Daha	
yüksek	dirençler	kumlama	veya	taşlama	malzemeleriyle	
pürüzlendirme	işlemleriyle	vb.	yüzeylerin	daha	önceden	
hazırlanmasıyla	elde	edilir.
Bazı	 plastikler	 örn.polyamitler,	 PTFE,	 poliolefin,	 vs,	
sadece	forinleme,	düşük	basınç	plazma,	korona,	alev,	
vs	gibi	özel	yüzey	uygulama	sonrasında	yapıştırılabilir.

RK aktivatörü uygulaması
RK-aktivatör,	yapıştırma	boşluğunun	kalınlığına	göre	tek	
veya	çift	taraflı	olarak	yapıştırılacak	yüzeye	sürülür	(fırça,	
sprey,	daldırma).	maks.	0,4	mm	yapışma	boşluklarında,	
tek	taraflı	bir	uygulama	yeterlidir.maks.	0,8	mm'ye	kadar	
ve	 /	veya	gözenekli,	pütürlü	ve	pasif	yüzeylere	 (krom,	
nikel,	vb)	iki	taraflı	uygulama	gereklidir.	
Pürüzsüz	plastik	ve	metal	yüzeyler	için	30	gr	/	m²,	sert	
ve	gözenekli	 yüzeylerde	yaklaşık	150	g	 /	m²	aktivatör	
gerekli	olur.	Oda	sıcaklığında	(+20°C)	kuruma	süresi	en	
az	5	dakika.	Diğer	yapışkan	sistemlere	göre	önemli	bir	
avantajı	oda	sıcaklığında	(+20°C)	kaplamalı	parçaların	30	
gün	etkinliğini	düşürmeden	saklanabilir	olmasıdır.

RK yapıştırıcı uygulaması
Yapışkan	 sadece	 tek	 tarafa	 sürülür	 ve	 genellikle	 de	
aktivatör	 ile	 kaplanmayan	 yüzeye.	 Yapışma	 ek	 yeri	
kalınlığı	 en	 fazla	 0,80	mm	olabilir	 (sadece	 çift	 taraflı	
aktivatör	uygulaması).	0,15	mm	-	0,25	mm	kalınlığında	
yapışma	 ek	 yerlerinde	 en	 yüksek	 çekme-kayma	
dayanıklılıkları	elde	edilir.	

İşleme sıcaklığı
işlem	(yakl.	+20°C)	oda	sıcaklığında	gerçekleştirilmelidir.	
Daha	yüksek	sıcaklıklarda,	örn.	+40°C'de	yaklaşık	%30	
oranında	pozisyonlama	 ve	 sertleşme	 sürelerini	 artırır,	
+10°C	 kadar	 bir	 yükselmede	 ilgili	 zamanları	 yaklaşık	
%50	oranında	yükseltir,	+5°C	ve	üzeri	sıcaklıklarda	artık	
tepki	oluşmaz.

Fizyolojik özellikler / İş güvenliği
WEICON	RK	Konstrüksiyon	yapıştırıcısı	amaca	uygun	
kullanılırsa	 ve	 tam	olarak	 sertleştikten	 sonra	 fizyolojik	
olarak	önemli	ölçüde	zararsızdır.	
AT	 emniyet	 bilgi	 formlarımızdaki	 (www.weicon.de)	
verilere	ve	talimatlara	uyunuz.

Depolama
WEICON	RK	 Konstrüksiyon	 yapıştırıcıları,	 yaklaşık	
+20°C	sabit	oda	sıcaklığında	ve	en	az	12	ay	süreyle	kuru	
depolama	şartlarında	saklanabilir,	+1°C	 ila	+7°C	arası	
sıcaklıklarda	raf	ömrü	24	aya	kadar	uzatılabilir.	

Bu,	 orijinal	 kap	 kapalı	 vaziyetteyken	doğrudan	 ya	da	
dolaylı	olarak	güneş	ışınlarına	maruz	bırakılmadığı	zaman	
geçerlidir.	Depolama	sıcaklığının	+40°C	üzerine	çıkması	
ve	daha	yüksek	bir	nem	durumunda	depolama	süresi	6	
aya	düşer.	

Plastik	tutucuları	yapıştırmaPlastik	tutuculara	aktivatör	uygulanması

Plastik	plakaların	(kalıp	imalatı)	yapıştırılması Lamba	yapıştırma	(Alüminyum/cam)
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Aktivatörü	plastik	bir	blok	(kalıp	imalatı)	üzerine	uygulama

Sertleşmiş	çelikten	sıyırıcı	üzerine	aktivatör	uygulaması

Trabzan	parçalarına	aktivatör	uygulanması
(Paslanmaz	çelik/Paslanmaz	çelik)

Trabzan	parçalarını	yapıştırmak	için	
(Paslanmaz	çelik/Paslanmaz	çelik)

RK-Yapısal 
Yapıştırıcılar

•	Yüksek	kuvvet	
•	Rezidüel	elastikiyet
•	Darbeye	dayanıklı

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Yenibosna	Mahallesi	 
Yalçın	Koreş	Caddesi	·	Arifağa	Sokak	No:	29	Kat:	3 
34530	Yenibosna	–	Istanbul

Tel.:  +90 (0) 212 465 33 65
Faks:  +90 (0) 212 465 33 22
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