TEKNISK DATABLAD

TRANSPARENT EPOXY-KLÆBER I PRAKTISK EMBALLAGE
Højkvalitets, letanvendelig, effektiv og alsidig 2-komponent epoxyklæber.
Tryk - bland - påfør.
Ingen vejning eller måling takket være den praktiske blandespids.
Klæber til de fleste materialer så som metaller, sten, keramik, træ og mange
faste platiktyper.
Klæberen løber ikke af som følge af de tixotropiske egenskaber.
Udfylder porøse og ujævne punkter.
Nem at bearbejde efter hærdning.
Duo-patronen kan lukkes igen efter brug.

Tekniske info

Produkt [DFX]
Karakteristika

• EPOXYHARPIKS
Viskositet (25°C): 10 Pa.s.
Indhold 24 ml: 12 ml
Massefylde 20°C: 1,179 g/cm³.
• HÆRDER
Viskositet (25°C): 7 Pa.s.
Indhold 24 ml: 12 ml
Massefylde 20°C: 1,14 g/cm³.
• Blandingsforhold: 1
• Flammepunkt: >200°C.
• Type: 2-komponent epoxyklæber.
• Hærdning: 25°C.
• Bearbejdningstid: 3 - 4 minutter.
• Indledende reaktionstid: 9 - 15 minutter
• 50 % styrke: 2 timer.
• 75 % styrke: 4 timer.
• 100 % styrke: 3 dage.
• Temperaturresistens: -25°C til +120°C efter
hærdning.
• Minimum påføringstemperatur: +5°C.
• Brudstyrke:DIN 53238 - stål C75 - sandblæst ved
23°C: 25N/mm².
• Opbevaring: 18 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst
sikkerhedsdatabladet.

Duofix er en hurtigtvirkende, 2-komponent epoxyklæber med en
ekstremt høj bindingsstyrke.
Duofix muliggør hurtige samlinger og reparationer selv ved relativt
lave temperaturer (+5°C), men hærdetiden er i dette tilfælde længere
end ved stuetemperatur.
Duofix er en ideel klæber til reparation og vedligehold og limer
næsten alle slags materialer så som metaller, glas, sten, keramik, træ
og mange faste plastiktyper.
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Klæbe- og tætningsmidler

Duofix

Emballage
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Anvendelse
• Bring components to the same level.
• Attach mixing tip and enlarge the nozzle opening if necessary.
• Apply on a clean and dry substrate.
Storage: remove mixing tip, clean duo cartridge and close with cap.
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