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TANIM

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

   Bileşim                                                                    : Epoksi reçine
   Renk                                                                        : Gri
   Reçinenin Viskozitesi(25°C- mPa.s)                : 1.000.000-6.000.000
   Özgül Ağırlık (25°C-g/ml)                                 : ab .1,5
   Raf Ömrü                                                       : +5°C ve +7°C 
                                                                              arasında 6 ay

KURUMA PERFORMANSI

Sıcaklık                                         Kuruma zamanı
+130 °C                                              30-40 dk.
+150 °C                                               15-20 dk
 İndüksiyon                                        10-20 sn

Asıl kuruma zamanı , yapıştırıcının bu sıcaklığa ne kadar sürede 
ulaştığına bağlıdır. Örneğin; büyük bağlantılar veya kalabalık 
fırınlar nihai kurumaya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç 
duyar. Alternatif olarak , hızlı kuruma methodları , indüksiyon , 
portatif ısıtıcı , kızıl ötesi lambalar ve sıcak hava tabancaları 
içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Ürünü oda sıcaklığında kurumaya bırakın. Uzun süreli saklama hainde 
nazikçe karıştırın. Yapıştırıcıyı bir yüzeye uygulayın ve hava kabarcığı 
kalmasından sakının. Yapıştırıcının yapışacak komple alanı kaplayabilmesi 
için arada dağılması adına yeterli basıncı uygulayarak parçaları birleştirin. 
Kuruma sırasında parçaların hareket etmemesi için kıskaç kullanın. Yapış-
tırıcı nihai kurumaya ulaşana kadar bağlantıyı kurcalamamanız tavsiye 
edilir.

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.

Kompozit malzemelerde olduğu kadar metal yüzeylerde , ferritlerde ,seramiklerde mükemmel yapışma 
sağlayan yüksek vizkositeli , tek bileşenli , ısıyla kürleşen epoksi yapıştırıcı. ‘’FE’’ malzemelerde indüksiyonla 
kuruma yapıldığında saniyelerde kurur. Yüksek darbe ve soyulma mukavemeti. Bu malzeme , 130°C ile 
200°C arasında bir ısıya kuruma için ihtiyaç duyar. Bu ürün sarkma yapmayacak şekilde dizayn edilmiştir. 
(hatta yükselip alçalan sıcaklıklarda bile) , bu da ürünün boşluklarda ve dikey yüzeylerde bile kullanımına 
imkan verir. 

KURUMA ÖZELLİKLERİ

Kesme Mukavemeti (ASTM D-1002)                    : >18 N /mm2
Kesme Mukavemeti (ASTM D-1002) (150° ‘de) : >12 N /mm2
Shore D Sertlik                                                           : 80
Sıcaklık Aralığı                                :-40°C ,+180°C ‘de 200°C ‘ye kadar

SAKLAMA

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

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeyler, yapıştırıcı uygulanmadan önce temiz, kuru ve 
yağdan arındırılmış olmalı. Bir çok yüzeyin yağdan 
temizlenmesi için Loxeal temizleyici 10 öneriyoruz. 
Aluminyum , bakır ve alaşımları gibi bazı metallerin , 
zımpara bezi (veya benzeri) ile ha�f kazımayla üzerindeki 
oksit tabakayı temizleme gibi yararları olur.

LOXEAL 4500

TEKNİK BİLGİ FORMU


