GLUETEC GROUP

WELDYX PLASTCOMET
2K – VYSOCE VÝKONNÉ LEPIDLO
VÝROBA VOZIDEL, SÉRIOVÁ
VÝROBA, OPRAVY.
• Pro strukturální, částečně flexibilní a
trvalé slepení kovů, kompozitních
materiálů a plastů.
• Extrémně vysoká schopnost vyplňovat
spáry (1mm až 25 mm).
• Nadprůměrná možnost prodloužení
(cca 100%).
• Vysoká konečná pevnost i bez
předpřípravy.
• Používání bez primeru šetří čas.

GLUETEC GROUP

WELDYX PLASTCOMET
WELDYX PLASTCOMET antracitové barvy je dvousložkové metylmetakrylátové lepidlo s míchacím poměrem 10:1. Je
speciálně navržené pro vysoce pevné, strukturální spoje, které musí být flexibilní a trvalé. WELDYX PLASTCOMET je díky
velmi dobré adhezi k mnoha substrátům vhodný pro lepení širokého spektra materiálů - plastů, kompozitů a kovů.
WELDYX PLASTCOMET navíc nabízí vynikající odolnost proti nárazu, odlupování, tlaku a únavě po plném vytvrzení.
Díky těmto vlastnostem je možné splnit i velmi složité požadavky na lepený spoj. V neslepeném stavu zůstává povrch
lepidla měkký a má povrchovou adhezi. Ve slepeném stavu se již vytvářejí mechanické síly. Výrobek je k dispozici ve
dvou časových provedení zpracování: 4 - 7 minut, nebo 16 - 22 minut.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
• Chemický základ: metylmetakrylát.
• Doba zpracování: 4 - 7 minut a 16 - 22 minut.
• Doba fixace: 10 – 15 minut a 40 - 50 minut.
• Barva: antracitová.
• Teplotní odolnost: -40 do +125 °C.
• Schopnost protažení cca 100%.
• Dodává se v kartuších o objemu 50 ml a 490 ml.

SPEKTRUM VYUŽITÍ:
• Strukturální lepené spoje.
• Výroba automobilů a kolejových vozidel.
• Lepení materiálů s rozdílným koeficientem tepelné
roztažnosti.
• Lepení a utěsňování ve vnitřních prostorách.
• Lepení podlah.
• Lepení a pečetění vnějších komponent vozidel.

Výhradní distributor pro ČR a SR:
G-FIX průmyslová lepidla a aerosoly s. r. o.
J.A.Komenského 943 · CZ - 399 01 Milevsko
Tel: +42 (0) 777 29 81 29 · www.gfix.cz · Info@gfix.cz
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Rádi Vám nezávazně poradíme s Vaší aplikací.

