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1 - DESCRIEREA PRODUSULUI:
®

POXIPOL 10 minute transparent - sudur plastic




2 - PROPRIET

I GENERALE:

a) Pe componente neamestecate (nepolimerizate):
Componenta "A":
Aspect: Past omogen
Culoare: Incolor
Scurgere: 2,5 mm
2
Fluaj (presiune= 6,4 kg/cm ): 1,6 g/s
Densitate (25 +/- 2º C): 1,18 +/-0,02 g/cm3




Componenta "B":
Aspect: Past omogen
Culoare: U or g lbuie
Scurgere: 7 mm
Fluaj (presiune= 6,4 kg/cm2): 1,0 g/s
Densitate (25 +/- 2º C): 1,20 +/-0,02 g/cm3






b) Utilizare:
Timp de prelucrabilitate: 5 +/-1 min.
Timp de gelificare: 7,5 +/-2,5 min.
Duritate SHORE D dup 1 or : 66 unit i
Duritate SHORE D dup 24 ore: 76 unit i.
Scurgerea în amestec: 2,5 cm.










b) Componente amestecate (adeziv polimerizat):
Densitate (25 +/- 2 ºC): 1,21 +/-0,05 g/cm3.
Rezisten a la forfecarea lipiturii pe:


O el: 160 daN/cm2.
Aluminiu: 45 daN/cm2.
Bronz: 35 daN/cm2.
Cupru: 30 daN/cm2.
Metal galvanizat: 23 daN/cm2.
Poliester armat cu fibr de sticl (PAFS): 15 daN/cm2.
Acril: 13 daN/cm2.
Cauciuc stiro butadien (SBR): 1,8 daN/cm2.
Lemn de r inoase: 50 daN/cm2
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3 - DOMENIUL DE APLICARE:
- Adeziv cu caracteristici excelente similar unei suduri plastice.
- Se aplic în orice grosime, nu se contract , nu se dilat



i nu se deformeaz .



- Nu se scurge chiar i aplicat pe suprafe e verticale.






- Nu con ine solven i.
- Rezistent la ap



i uleiuri.







- Rezisten a maxim o are la temperatura ambiental (20ºC). În func ie de aplica ie rezist pân
la 120°C.
- La rece se aplic u or, ca o past , înt rindu-se precum un metal.


- Odat înt rit poate fi prelucrat mecanic prin: pilire, t iere, g urire.
Utilizat pentru:
- A repara: automobile, mobilier, juc rii, articole sportive, vesel , etc.




- A fixa: cârlige i supor i pe pere i, mânere de scule, etc.


- A construi / reconstitui: filete în lemn i metal, machete, etc.




- A etan a / a repara: fisuri în evi i rezervoare de ap , combustibili lichizi sau ulei, din metal i






alte materiale.
Nu lipe te polietilena, polipropilena i teflon®- ul.




®

Teflon este marc înregistrat de Dupont Corp.
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4 - CUM SE FOLOSE TE:




1 - Asigura i-v c suprafe ele pe care se aplic sunt curate, uscate, f r urme de gr simi i
oxizi; Se recomand m rirea rugozit ii suprafe elor foarte lucioase prin utilizarea unui abraziv
pe suport de hârtie.








2 - Pentru amestecare folosi i TAVA DE AMESTECARE AUTOCUR
de pe aceasta aplicatorul.





ITOARE, desprinzând





3 - Utiliza i p r i egale din fiecare component .






4 - Amesteca i pân ob ine i o culoare uniform .








5 – Aplica i amestecul pe ambele suprafe e de îmbinare. Men ine i componentele ce urmeaz a
fi asamblate presionate timp de 10 minute (dac este necesar folosi i o band elastic , band
adeziv ).




6- Rezisten a maxim este atins în 24 de ore.


7- Dup utilizare sp la i-v pe mâini cu ap cald

i s pun.



IMPORTANT: Pentru a reutiliza TAVA DE AMESTECARE AUTOCUR ITOARE*, pur i simplu
înl tura i amestecul înt rit întrucât produsul nu ader la materialul special al T VII.










*Valabil exclusiv pentru prezent rile mici i mijlocii.






5 - PREZENT RI:
Tuburi de 16 g / 14 ml, 85 g / 70 ml


6 - PRECAU II:
a) de depozitare:
Se p streaz în loc uscat i rece.


Valabilitate:
60 de luni.
b) de utilizare:






Evita i contactul cu pielea i ochii, poate cauza irita ii. În caz de contact cu pielea, sp la i
imediat cu ap cald i s pun. În caz de contact cu ochii, cl ti i imediat cu ap c ldu . Dac
dup sp lare simptomele persist , consulta i un medic.












Con ine r






in epoxidic





i amin ter iar .



Nu înghi i i. P stra i produsul într-un loc ferit de accesul copiilor i al animalelor.
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c) Toxicitate:


Xi –Iritant. Consulta i fisa de securitate corespunz toare.



Datele cuprinse în aceast fi tehnic sunt oferite cu bun credin
i, la momentul
public rii, declara iile i informa iile de aici sunt corecte i fiabile. Exemplele de utiliz ri i
aplica ii date se bazeaz pe teste de laborator.
Posibilele varia ii în rezultatul utiliz rii produsului pot ap rea din cauza diferen elor
dintre condi iile de aplicare, de mediu i de înt rire.
Prin urmare, nu ne facem responsabili pentru niciun fel de daune, prejudicii sau pierderi
cauzate de utilizarea necorespunz toare e produsului.
M surile de securitate i datele de toxicitate indicate mai sus pot fi completate cu altele,
nedeclarate în acest înscris. În func ie de utilizarea c reia îi va fi destinat produsul se pot lua
m suri suplimentare de securitate.
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