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Produkt                          Epoxidové           Minútový kov
minútové lepidlo  

Farba Živica                     priehľadná                          sivá
tvrdidlo                  priehľadná                     čierna

Viskozita   7.000 750.000
Hmotnosť g/cmł                    1,14                        1,43
Obsah                                   24 ml 24 ml
Pomer miešania                         1:1 1:1
Doba spracovanteľnosti              3−4 minúty    4−6 minút
Teplotná stálosť
po 24 hod. +20°C         od −35°C do +80°C    od −35°C do +50°C
po 24 hod. +100°C do +145°C
po 7 dňoch +20°C                                                 do +120°C
Pevnosť v ťahu podľa DIN 53283 kov N/mm˛
po 15 min.                                1                              1
po 1 hodine                                  10                               10
po  3 dňoch                                  22                               25
Skladovateľnosť od +18 do +25°C
neotvorený                            18 mesiacov                18 mesiacov

Epoxidové minútové lepidlo
Minútový kov
WEICON Epoxidové lepidlo a WEICON Minútový kov
sú rýchlo tvrdnúce dvojzložkové epoxidové lepidlá,
ktoré zlepia väčšinu materiálov ako napr. kovy, sklo
kameň, keramiku, drevo a väčšinu umelých hmôt
                            
Jednoduché spracovanie a správny miešací
pomer živice a tmelu zabezpečuje praktická
dvojitá striekačka

Po vytvrdnutí je tmel:
• odolný voči vode a väčšine chemikálií

     
• má vysokú pevnosť v tlaku a v ťahu
     

Minútový kov
Toto kovom plnené epoxidové lepidlo má
extrémne vysokú lepiacu schopnosť. Vďaka vysokej 
viskozite sa s ním dobre pracuje aj na zvislých plochách.
       
          
Je vhodný na opravy rôznych materiálov,
kde treba preklenúť väčšie nerovnosti.
                   

Technické údaje

Vytvrdnuté lepidlo možno mechanicky opracovať:
• brúsiť
• píliť
• vŕtať a pod.
               

WEICON minútové lepidlo je teplotne stále
od −35°C do +145°C.

Lepidlo sa spracováva sa pri izbovej teplote (+20 °C)
Tuhne aj pri teplote okolo +5 °C, ale treba
počítať s dlhšou dobou vytvrdzovania.
               

Po zmiešaní oboch zložiek je spracovateľnosť lepidla
2−4 minúty.Po 15–20 minútach je spojenie pevné.
Teplo urýchľuje proces vytvrdzovania.
                 

Epoxidové minútové lepidlo
Priehľadné, nezmršťujúce sa lepidlo
je vhodné na
•rýchle opravy
•na lepenie v malých sériách
•na konštrukčné a montážne práce
•vždy vtedy, keď nie je vhodné použiť automatický

miešací a dávkovací systém  (napriklad  WEICON
Easy−Mix)
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