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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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Multi-Flex

Çok hızlı
güçlü yapışma
elastik

Multi Flex son derece hızlı kurur, güçlü yapışma özelliğine sahip,
hava koşullarına, eskimeye ve UV‘ye karşı dayanıklıdır. Silikon ve
izosiyanat içermez, kokusuz ve paslanmamaktadır.

2-bileşenli MS polimer bazlı yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi
iç ve dış alanlarda tam yüzey ve gerilim eşitleyici yapıştımalar için
uygundur.

Multi Flex metal, ahşap, plastik, cam veya seramik gibi neredeyse
tüm malzemeleri birbirleriyle ve başka malzemelerle yapıştırır. Hem
düz hem de pürüzlü yüzeyler için uygundur.

Multi Flex’nın kullanımı ile yapıştırılacak yüzeylerin hasar görmesi
önlenir. Yapıştırıcı elastik olmasına ve darbeleri absorbe etmesine
rağmen birleştirilen parçalar sertleşme sonrası yüklere karşı
dayanıklı hale gelir.

Multi-Flex sanayinin birçok alanında, el sanatları, ev işleri ve hobi
uygulamalarında genel kullanım için uygundur.

Teknik bilgiler

Temel 2-K-hibrit-Polimer

Renk gri

Yoğunluk 1,37 g/cm³

Viskozite macunsu

İşleme sıcaklığı +5 ile +35 °C arası

Uygulama süresi (at +23°C/+73°F ve %50 hava bağıl nemi) 8 dk.

Mekanik etki 40 dk.

144_Enda 2 saat

Renk tonu kimyasal Polimerizasyon

Hacim değişimi (DIN 52451) 1 %

Max. boşluk doldurma 10 mm

Raf ömrü (+5°C ila +25°C) 6 ay

DIN 5355 / ASTM D 224 göre Shore Sertlik 37

Kırılmadan esneme (DIN 53504 / ASTM D 412) % 300 %

Saf yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesinin çekme mukavemeti 1,7 N/mm²

DIN 53283 ASTM’ye göre orta düzeyde dayanıklı / ASTM D 12 1,3 N/mm²

Sıcaklık dayanımı -40 ile +90 °C arası

*% 50 bağıl nem ve + 23 ° C'de ölçülmüştür.

Yüzey ön işlemi
Mükemmel bir yapışma elde etmek için yüzeyler temiz ve kuru
olmalıdır (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi kullanarak temizleyin ve
yağdan arındırın). Düz yüzeyler mekanik olarak pürüzlendirilmelidir.
Yapıştırıcıyı tek taraflı uygulayın.

İşleme
Multi Flex’i doğrudan çift kartuştan işlenebilir. Karışımın ilk
santimetresini atın. Ürünü iyice karıştırın. Yapıştırıcı karışımı
hızlıca yapışması gereken yüzeylerin birine uygulayın. Ardından İki
yapışkan yüzeyi hızlıca yapıştırın.

Depolama
Açılmamış ambalajında ve normal iklim koşullarında (+ 23 ° C'de ve
% 50 bağıl nem) 12 ay depolanabilir.

Mevcut ambalaj boyutları:
13362025-39 Multi-Flex 25 ml

Aksesuarlar:
10650005 Quadro Karıştırma Ucu, quadro


