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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Specjalna dysza mieszająca

Flex 310 M® 2 K Szybko utwardzalny

WEICON Flex 310 M 2K jest bardzo wytrzymałym, dającym się
malować (na mokro) i piaskować produktem o bardzo wysokiej
odporności na warunki pogodowe, bardzo dobrej odporności na
promieniowanie UV. Nie zawiera

silikonów, izocyjanianów, halogenów ani rozpuszczalników. Flex
310 M 2K jest systemem dwuskładnikowym, opartym na bazie
polimeru hybrydowego. Umożliwia łączenie wielkopowierzchniowe
przy szczelinach dochodzących do 10 mm. Przeznaczony jest do
klejenia większości materiałów, szczególnie metali i tworzyw. Flex
310 M 2K może być stosowany w budowie pojemników i urządzeń,
kontenerów, sektorze meblowym, systemach klimatyzacji i
wentylacji, przemyśle energetycznym i elektrycznym oraz wszędzie
tam, gdzie nie znajdują zastosowania silikony.

Dostępne rozmiary pojemników:


