
Çift bileşenli, karıştırma gerektirmeyen yapısal akrilik yapıştırıcı. 1-3 dakika içinde oluşum sağlar. Metal, seramik, 
cam, ahşap ve bazı termoplastiklerin yapıştırılması için dizayn edilmiştir, darbe, kayma ve gerilme mukavemetleri 
yüksektir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
                                                                              

Kimyasal kompozit  :      Üretan Metakrilat          Akrilik Ester
Görünüm :                       Koyu amber                   Koyu yeşil
Vizkosite(25 ºC- Pa.s):    20.000 - 70.000              5 - 10
Özgül Ağırlık :(25 °Cg/ml)      1.1                                  1.0 
Alevlenme noktası   :        >80°C                           >100°C 
Solvent içeriği                    YOK                              YOK
Raf Ömrü  : Orjinal paketinde 1 yıl
33-47M, 20 C’ nin altında hafif tiksotropik olur, orijinal koyu-
luğuna döndürmek için hafif ılıtın.

* Karışım oranı
* Oluşum oranı
* Bağlantı kalınlığı (mm)
* Fonksiyonel mukavemet zamanı
* Nihai mukavemet
* Kesme mukavemeti (DIN53283)
* Gerilme mukavemeti (DIN53288)
* Kayma mukavemeti (ISO4578)
* Darbe mukavemeti (ASTM D-950)
* Termal genişleme katsayısı (ATM D696)
* Termal iletkenlik (ASTM C177)
* Dielektrik sabitlik (ASTM D150)
* Hacimsel direnç (ASTM D257)
* Dielektrik mukavemeti (ASTM D149)
* Sıcaklık aralığı
 

: Kritik değil (ağırlık/hacim) 
: 1-3dk. 
: 0,05mm-050mm
: 30-60 dk.
: 24sa.
: 12-25 N/mm2
: 15-25 N/mm2
: 3,5-5 N.mm2
: 15-25 N.mm / mm2 
: 80*10-6 1/K
: 0,1 W/mk
: 4,6 (1 MHz)
: 2 x 1013 Ω.cm 
: 30-50KV/mm
: -30  C + 120  C

OLUŞUM ÖZELLİKLER
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LOXEAL 33-47M + AKT 17

TEKNİK BİLGİ FORMU

KULLANIM TALİMATI

Yapıştırmadan önce parçaları Loxeal temizleyici Pull-10 ile temizleyin.
Ürünü, bir yüzeye yeterli şekilde uygulayın, diğer yüzeye de Aktivatör 17 
uygulayın, parçaları birleştirin ve kuruma süresi boyunca tutun. Ürün 
fazlasını, organik solvent ile temizleyin. Parçaları stres koşulları altına 
sokmadan 24 saat bekleyin.

SAKLAMA

25°C’ yi geçmeyen oda sıcaklığında serin ve kuru bir ortamda tutun. 
Direk güneş ışığından uzak tutun. Bulaşmayı önlemek için, konteynırları 
kullanılmış ürün ile tekrar doldurmayın. Uygulama, saklama ve muhafaza 
hakkında daha fazla bilgi için Loxeal Teknik servisiyle temasa geçin.

GÜVENLİK

Malzeme Güvenlik Data Sheet’ ini inceleyin.

NOT

Buradaki bilgiler, Loxeal laboratuarlarında elde edilmiştir, sadece bilgi 
amaçlıdır. Loxeal’ in kontrolü altında olmayan metotlardan dolayı, elde 
edilen sonuçların sorumluluğunu Loxeal üstüne alamaz. Buradaki 
ürünün, kullanıcının amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının 
sorumluluğundadır. Loxeal, satıştan ve kullanımdan doğan, ticarete 
uygunluk veya belirli amaca uyum garantisi dahil, ifade veya ima edilen 
bütün garantileri onaylamaz. Loxeal, maddi dahil hiçbir zararın sorumlu-
luğunu kabul etmez.


