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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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WEICON GL

płynny
wypełnienie mineralne, odporny na abrazję
odporność termiczna do +180°C (356°F)

System żywic epoksydowych WEICON GL ma wysoką odporność
na ścieranie i służy jako ochrona przed zużyciem powierzchni
narażonych na duże zużycie. Jest płynny, posiada dużą
wytrzymałość adhezyjną, jest wypełniony mineralnie i odporny
na chemikalia. System epoksydowy jest szczególnie zalecany
do wykładania mocno obciążonych obudów pomp, jako
zabezpieczenie przez zużyciem łożysk ślizgowych, lejów, zsypów i
rur a także do napraw odlewów, zaworów i wirników dmuchaw.

Produkt może być stosowany w budowie maszyn, wytwarzaniu
urządzeń i wielu innych aplikacjach przemysłowych.

WEICON GL doskonale nadaje się również do rozbudowy systemu
w połączeniu z WEICON Ceramic BL. Różne kolory obu systemów
ochrony przed zużyciem ułatwiają określenie stopnia zużycia
podczas kontroli wizualnej.
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Bazis Żywica epoksydowa wypełnienie: mineralne

Barwa po utwardzeniu zielony

Proporcje mieszania żywica/utwardzacz ciężar 100:20

Proporcja mieszania przy 200g 1.3 g/cm³

Lepkość miszanki 13000 mPa·s

Wydajność w grubości 1,0 mm 1.3 kg/m²

Maksymalna grubość warstwy w jednorazowej aplikacji 10 mm

Czas otwarty w +20°C porcja 200g 30 Min.

Wytrzymałość mechaniczna po 16 h

Wytrzymałość końcowa po 24 h

Średnia wytrzymałość w +25°C (+77°F)  DIN EN 1465/ASTM D 1002

twardość Shore’a D (ATSM D 1706) 90

Tg temperatura pokojowa 125 °C

Tg przy temp. 120°C 130 °C

Odporność termiczna -35 do +180 °C

Okres przydatności
WEICON Plastyczny Metal przechowywać w suchym miejscu
w temperaturze pokojowej. Nieotwarte pojemniki mogą być
przechowywane w temperaturze od +18°C do +28°C przez co
najmniej 36 miesięcy od daty dostawy. Otwarte pojemniki muszą
być zużyte w ciągu 6 miesięcy.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.pl).

Dostępne rozmiary pojemników:
10700002 WEICON GL 200 g
10700005 WEICON GL 500 g
10700010 WEICON GL 1 kg

Akcesoria
10850005 spezialna taśma wzmocniona włóknem

szklanym, 50 mm x 1 m
10953001 Łopatka do obróbki, krótko
10953003 Łopatka do obróbki, długi
10953010 Mieszadło ze stali nierdzewnej,
10953020 Contour Spatula Flexy,


