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Wacker E-43 szilikon ragasztó RTV-1

Egy komponensű, ecetsav bázisú, kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező levegő páratartalmának
hatására kötő, önterülő szilikongumi

Kiválóan alkalmas szilikon anyagú termékek végtelenítésére és felületi ragasztásához.

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

Wacker E43 -as szilikonragasztó fő tulajdonságai:
Tensile strength DIN 53504 S1 / ISO 37 6.2 N/mm²
Viscosity, dynamic at 25 °C DIN EN ISO 2555 300000 mPa.s
Density at 23 °C in water DIN EN ISO 1183-1 / ISO 2781 1.1 g/cm³
tear-strength ASTM D 624 11.5 N/mm

Wacker E-43 szilikon ragasztó színe transzparens, áttetsző
A megkötött szikonragasztó anyagkeménysége 30 ShoreA
Wacker Elastosil E-43 silicon ragasztó kiszerelései: 90 ml-es tubusos,  24 db tubus /karton vagy 300 ml kartus

Alkalmazási javaslat:

Fontos, hogy ragasztáskor a szilikongumi ragasztóval érintkező felületek por és zsírmentesek legyenek. A
tisztításhoz tiszta alkoholos, pl. sebbenzines ronggyal történő áttörlést alkalmazzunk. Egyéb szokványos
zsírmentesítő anyagokat, pl fékolaj eltávolítókat ne használjon a hígító és egyéb aromás szénhidrogén tartalmuk
miatt.

A ragasztóanyagot mindkét felületen egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel, ügyelve arra hogy a ragasztó
vastagsága igazodjon az egyenletlen, esetenként barázdált felületekhez. Végtelenítés esetén a pontosan illesztett
végeket, előre kialakított, PE fóliával bélelt, vagy műanyagból készített kalodába helyezzük. A végtelenítendő
szilikontermék méretéhez készített kaloda, meggátolja az illesztés elcsúszását. Kötés alatt lévő képlékeny
szilikonragasztó a polietilén fóliához nem ragad, teljes kötési folyamatot követően a fólia elválik a szilikon
ragasztótól.

Szilikon termékek függőleges felületen történő ragasztáskor, a már felhelyezett és illesztett terméket mechanikusan
rögzítsük, ( pl. léc támasztékkal ), Vízszintes ragasztási felületek esetén teljes felületen súlyozzuk le a frissen
ragasztott szilikon terméket.

Fém felületeken a ragasztást megelőzően, a szilikongumi ragasztóanyaggal érintkező sima fém felületet fel kell
barázdálni, nagyobb terület esetén homokszórással durvítani. Ezzel nagyobb tapadóhidat biztosítva a
ragasztóanyagnak. Rozsdamentes és saválló acélok esetében a fenti eljárásokon túl használjon tapadásközvetítő
anyagot, mely termékpalettánkban szintén megtalálható.
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Szilikon ragasztás
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Szilikon tömítő

Wacker Elastosil szilikon ragasztók
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Megkötött szilikon ragasztó tulajdonságai
Nyers szilikon ragasztó tulajdonságai

Élelmiszeripari szilikon élvédő gyártás VIDEÓ

Wacker E43 szilikon ragasztó szaküzlet :

Szilikon szaküzletünk címe elérhetősége

Bondex Kft. szilikon bolt
Kis és nagykereskedelme , értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás lakossági 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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