
TANIM

Loxeal 34-39, 2 bileşenli, karıştırma gerekmeyen, hızlı kuruyan yapısal yapıştırıcıdır. Aktivatör 17 ile 
birlikte kullanıldığında, ferrit, metal ve seramikleri yapıştırır. Tipik sabitlenme zamanı 20-40 saniyedir. Bir 
kaç dakikada iyi kesme ve darbe direnci gösterir. Yüksek hızlı montaj üretim hatları için idealdir. Asit 
içermez.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
                                                                              

Part  :                                    Üretan metakrilat 
Viskozite(mPa.s) :                     ab. 1.000 (+ 25°C)
Renk :                        Mavi veya renksiz, homojen
Özgül Ağırlık +25°C (g/ml)           1,10
Raf Ömrü:                               Orjinal paketinde 1 yıl

Doğru mikser ile karıştırılmasına ilişkin

Boşluk doldurma
Ayar zamanı (Akt.17 ile,25°C’de)
Fonksiyonel Kuruma Zamanı
Nihai Kuruma Zamanı
Kesme Mukavemeti (ISO 4587)
Germe Mukavemeti (ASTM D 2095)
Darbe Mukavemeti (ASTMD 950)
Çalışma Sıcaklık Aralığı

: 0.05 ile 0.20 mm
: 20-40 sn. 
: 10 - 20 dk.
: 24 sa.
: 20 – 30 N/mm2

: 20 – 25 N/mm2

: 18 - 28 kJ/m2 
: -65°C +165°C

KÜRLEŞME ÖZELLİKLER

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. 0.50mm’ den büyük boşluklar için, iki yüzeye de 
Aktivatör 17 uygulayın. 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 sorumluluğunu kabul etmez.
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