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systém



Easy-Mix Epoxidové lepidlo

WEICON Easy−Mix Epoxidové lepidlo je dvojzložkové
lepidlo s extrémnou lepiacou silou.
Dosiahnete elastické a vysokopevné spojenie
s vysokou pevnosťou v ťahu a v tlaku.
Ideálna lepiaca hmota na montáž, konštrukciu
a opravy.

WEICON Easy−Mix miešací a dávkovací systém je
je vhodný na použitie v priemysle, obzvlášť  na prípravu,
vyhotovenie a montáž konštrukcií.

Výhody:
• Miešanie a dávkovanie jedným pracovným úkonom
• Je vylúčená chyba pri miešaní a dávkovaní
• Miešanie je nenáročné
• Nanášanie je rýchle a jednoduché
• Straty materiálu sú minimálny

Ako príslušenstvo ponúkame ručný dávkovač H30
a univerzálnu dávkovaciu pištoľ D 30/50.

Vytvrdnuté epoxidové lepidlo je odolné voči
väčšine chemikálií.
Optimálne vlastnosti nadobude lepidlo na čistom,
odmastenom a mierne zdrsnenom povrchu.
                    

Teplo urýchľuje proces vytvrdzovania. 
Vytvrdzovanie prebieha aj pri teplote +5 °C
ale treba počítač s dlhošou dobou  procesu tvrdnutia.
             

Easy−Mix miešanie
a dávkovanie
Miešanie a dávkovanie je automatické. Je zaručené
presné dávkovanie a čistota pri použití.
               
             
                  

K dispozícii sú dva typy líšiace sa dobou vytvrdzovania:
                   
• WEICON Easy−Mix S je priehľadné a rýchlo
  tvrdnúce lepidlo (5 minút)
• WEICON Easy−Mix N je nažltlé a normálne
   tvrdnúce lepidlo (45 min.)

WEICON Easy−Mix Epoxidové lepidlo je vhodné na
lepenie skoro všetkých materiálov ako sú:
• kovy
• sklo
• kameň
• keramika
• drevo
• a mnoho tvrdých umelých hmôt



Epoxidové
minútové lepidlo

WEICON Epoxidové minútové lepidlo a WEICON
minútové kovové lepidlo sú dodávané v praktickej
dvojitej striekačke, ktorá automaticky zaručuje 
správny miešací pomer (1:1).
Rýchlo tuhnúce lepidlo (3−6 min.) sa používa na
bezproblémové a rýchle opravy a lepenie malých
sérií.

Vytvrdnuté lepidlo sa dá mechanicky opracovať
(brúsiť, píliť, vŕtať).

Epoxidové minútové lepidlo
Minútový kov

Miešacia dýza sa môže pužiť na  50 ml alebo 30 ml
kartuše (30 ml s adaptérom). Výmena kartuší je
bezproblémová.
           
             

Dávkovacia pištoľ D30/50

Kartuša je opatrená miešacou dýzou. Otočením modrej
dávkovacej hlavice sa automaticky dosiahne
miešací pomer a spracovanie.
Vhodné iba pre 30 ml kartuše.

Ručný dávkovač H30

Produkt

farba
Viskozita mPa.S
Hmotnosť g/cmł
Obsah
Miešací pomer
Doba vytuhnutia
Teplotná odolnosť
po 24 hodinách
Pevnosť v ťahu podľa
DIN 53283 oceľ N/mm2
po 15 minútach
po 1 hodine
po 3 dňoch
Skladovateľnosť (pri 18−25°C)

Easy−Mix S Easy−Mix N Minútové
kovové lepidlo

transparentná
8.500
1,15

30/50 ml
1 : 1

3−4 min.

od −35°C do +80°C

1
10
22

18 mesiacov

nažltlá
7.500
1,07
50 ml
1 : 1

45−60 min.

od −35°C do +80°C

1
10
22

18 mesiacov

transparentná
7.000
1,10
24 ml
1 : 1

3−4 min.

od −35°C do +80°C

1
10
22

18 mesiacov

čierna
750.000

1,80
24 ml
1 : 1

4−6 min.

od −35°C od +145°C

1
10
25

18 mesiacov
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