
Epoxidový tmel
Hnetiteľná
univerzálna
opravárenská hmota



Epoxidový tmel
Je všestranne použiteľný, ľahko hnetiteľný tmel
vhodný na opravu, údržbu a konštrukciu.
WEICON Epoxidový tmel je ľahko hnetiteľný, dvoj−
zložkový, za studena spracovateľný tmel na:
• utesnenie
• spevnenie
• lepenie
• vylepšenie

WEICON Epoxidový tmel bol vyvinutý na rýchle opravy
a na vylepšenie:
• utesnenie potrubí a nádrží
• spevnenie šrúb a hmoždiniek a hákov
• vylepšenie a oddelenie odliatkov
• spracovanie hriadelí, kĺznych ložísk, púmp 
   a skríň
• obnovenie poškodených závitov
• vytvorenie šablón a modelov pre nulté série
• na opravy liatinových dielov

WEICON Epoxidový tmel drží na:
• kove
• dreve
• skle
• gume
• keramike
• betóne
• väčšine umelých hmôt

•Pomer miešania 1:1
        

• WEICON Epoxidový tmel  vytvrdne asi za 3 hodiny pri
izbovej teplote; teplo urýchľuje vytvrdnutie
               

• spracovateľnosť 20 – 40 minút
                

• použitím sklennej vlákniny je možné prepojiť
 aj duté priestory
     

• WEICON Epoxidový tmel je teplotne odolný
do +200°C a je odolný voči benzínu, oleju, slanej vode,
väčšine kyslín a lúhom

Vytvrdnutý materiál je možné mechanicky opracovávať
(brúsiť, vŕtať, frézovať) a bez ďalšej úpravy povrchu
lakovať, natierať farbou.

Technické údaje

Produkt
Báza

Špec. vlastnosti
Obsah
Farba po vymiešaní
Miešací  pomer
Doba spracovateľnosti
Doba vytvrdnutia
Konečná pevnosť
Teplotná odolnosť
Pevnosť v tlaku
Pevnosť v ťahu
Pevnosť Shore D
Skladovateľnosť pri
izbovej teplote (18−25°C)

WEICON−epoxidový tmel
epoxidová živica s minerálnym
plnivom
pasta odolná voči vysokým teplotám
400 / 800  gr
zelená
1:1
20 − 40 minút
ca. 3 hodiny
24 hodín
od −35°C do +200°C
80 N/mm˛
30 N/mm˛
87

3 roky
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