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Wacker E41 szilikon ragasztó RTV-1

Egy komponensű, ecetsav bázisú, kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező szilikongumi
ragasztóanyag ( hígabb ragasztó )

Melegen vulkanizált szilikon termékeink rögzítéshez és ragasztási feladatokhoz, valamint jó terülőképessége miatt,
nagyobb felületek, például szilikon lemez termékek és nagy méretű szilikon formadarabok felületi ragasztására
kiválóan alkalmazható.

Bőrösödési ideje hőmérséklettől és páratartalomtól függően 10-20 perc , teljes kötési ideje 24óra/ 2-3 mm
rétegvastagság, minimum 50% relatív páratartalom mellett.

Wacker Elastosil E-41 silicon ragasztó kiszerelése: 90 ml tubusos vagy 24 db tubus/karton

A levegő nedvesség hatására szobahőmérsékleten kötő ragasztó színe transparens , áttetsző. A megkötött
szilikonragasztó anyagkeménysége kikeményedett állapotban 40 Shore°A.

Általános térfogatú kiszerelése 90 ml-es tubus, de nagyobb mennyiség alkalmazására 310 ml-es kartusos,
kinyomópisztolyos változatban is rendelhető.

Wacker E-41 szilikon ragasztó felhasználási javaslat:

Fontos, hogy ragasztáskor mind a szilikon ragasztóval érintkező termék felület, mind pedig a fogadó felület
talkumtól, nedvességtől, portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentesek legyenek. A talkumos vagy
szennyeződött felületek mosószeres lemosása és szárítása után, a szilikontermék és a fogadó felület utolsó
tisztítási fázisára tiszta alkoholos, pl. sebbenzinnel történő áttörlése javasolt.
Az általános használatban elterjedt zsírmentesítő anyagokat,pl fékolaj eltávolítót vagy aromás szénhidrogén
tartalmú hígítókat NE használjon!

A ragasztóanyagot mindkét felületen egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel, ügyelve arra hogy a ragasztó
vastagsága kitöltse az egyenletlen, feldurvított fogadó felületet.
A szilikontermékek végtelenítési műveletéhez használjon PE fóliával bélelt, vagy műanyagból készített
formaleválasztóval kezelt kalodát, illetve szorítóléces rögzítést. Ezzel elkerülhető a végtelenítéskor pontosan
illesztett felületek, kötési idő alatt történő elmozdulása és szétcsúszása.
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Szilikon ragasztó Wacker
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Wacker E-41 szilikon ragasztó
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Megkötött szilikon ragasztó tulajdonságai
Nyers szilikon ragasztó tulajdonságai

Nagy felületű ragasztásoknál, a jól terülő Elastosil E41 típusú
szilikonragasztót spaklival egyenletes vastagságban, vékonyan terítse el a
szilikontermék, valamint a fogadó felületeken.

A ragasztóanyag felhordását követően, várakozási idő nélkül azonnal illessze
a ragasztóanyaggal megkent felületeket egymáshoz. Szilikon termékek
függőleges helyekre történő ragasztáskor, a már felhelyezett és illesztett
terméket mechanikusan rögzítsük, ( pl. léc támasztékkal )

Vízszintes ragasztásnál a teljes felületet súlyozzuk le a frissen ragasztott
szilikon terméket

Szilikon lemezélvédő gyártás VIDEÓ

Wacker E41 szilikon ragasztó szaküzlet :

Szilikon szaküzletünk címe és elérhetőségei

Bondex Kft. szilikon bolt
kis és agykereskedelme, értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:
Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16 óráig   Sz-V:  zárva

Tel./Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 06 1 273-0504
Mobil: 06 20 433-0413, 06 20 922-6073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva. 
A Bondex Kft. web oldalai, az azokon található minden képi, hang
és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerző jogi oltalom
alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó
mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a
BONDEX KFT. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével
lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Bondex Kft. fentiekben
részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat szerzői
jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A
Bondex Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Kövessen minket közösségi oldalainkon keresztül, figyelje kiemelt
híreinket és ossza meg tartalmainkat!
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