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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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GMK 2510 kej kontaktowy do gumy i metalu

Mocny, trwale elastyczny, odporny termicznie

WEICON GMK2510 jest dwuskładnikowym klejem kontaktowym
na bazie polichloroprenu (CR) do mocnego i elastycznego łączenia
dużych powierzchni, które podlegają wysokim obciążeniom
dynamicznym. W porównaniu z klejem jednoskładnikowym GMK
2410 charakteryzuje się wyższą siłą wiązania i podwyższoną
odpornością termiczną. WEICON GMK2510 łączy gumę, metale,
włókna tekstylne, skórę, gumę komórkową (np. neopren), CSM
(Hypalon), filc, materiały izolacyjne, tekstylne, drewno i wiele
tworzyw. Po utwardzeniu tworzy połączenie odporne na wilgoć.
WEICON GMK2510 nie jest zalecany do łączenia polistyrenu,
polietylenu, polipropylenu, elastycznych pianek PVC oraz sztucznej
skóry PVC.
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Bazis Polichloropren (CR)

Barwa czarny

ęstość 0,85 g/cm³

Lepkość 1.500 mPa·s

Proporcje mieszania 100:7

Czas otwarty (+23 *C i 50% wilgotności względnej) 6 Std.

Zużycie na powierzchnię 150 - 300 g/m²

Czas odparowania 5 - 15 min.

Wytrzymałość końcowa 24 h

Temperatura aplikacji +15 do +35 °C

Okres przydatności 12 miesięcy w stanie nieotwartym

Odporność termiczna -40 do +80 krótko (od. 1 h) do +130 °C

IMPA-Code 815239/40

Wstępna obróbka powierzchniowa
Łączone elementy muszą być czyste, suche i wolne od kurzu
i tłuszczu (WEICON Surface Cleaner). Poprzez szorstkowanie
powierzchni skutecznie zwiększa się wytrzymałość wiązania.

Obróbka
Produkt dobrze wymieszać przed użyciem (tylko klej). W celu
uzyskania jednorodnej mieszaniny dobrze wymieszać klej i
usieciowanie bez pęcherzyków powietrza przez co najmniej cztery
minuty za pomocą szpachelki lub mieszadła mechanicznego na
niskich obrotach (maks. 500 obr/min) (proporcje mieszania 100:7).
Tylko tyle wymieszane produktu, ile może być przetworzone
w czasie odparowania. Nakładać równomiernie pędzlem lub
szpachelką na obie łączone powierzchnie.

Okres przydatności
Przechowywanie w temperaturze pokojowej (+15°C do +25°C)
suche i szczelnie zamknięte, okres przydatności: 12 miesięcy w
stanie nieotwartym

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

Dostępne rozmiary pojemników:
16200324 GMK 2510 kej kontaktowy do gumy i metalu

324 g
16200690 GMK 2510 kej kontaktowy do gumy i metalu

690 g

Akcesoria
10953001 Łopatka do obróbki, krótko
10953020 Contour Spatula Flexy,


