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TANIM

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Bileşim    : Metakrilat reçine
Aktif İçerik   : &100 solvent içermez 
Viskozitesi(25°C- mPa.s)   : 20.000 – 100.000 tiksotropik
Özgül Ağırlık (25°C-g/ml)  : 1.1 
Alevlenme Noktası   : >80°C
Raf Ömrü   : 1 sene
KURUMA ÖZELLİKLERİ

Bağlantı özellikleri 20 °C’ de aktivatör 20 ile ölçülmüştür.

Boşluk 0.05mm   : <2 dk.
Boşluk 0.25mm   : 10 dk.
Boşluk 0.50mm   : 20 dk.
Fonksiyonel Kuruma Zamanı  : 30 - 60 dk.
Nihai Kuruma Zamanı  : 24 sa.
Bağlantı boşluğu doldurma  : 0,10 – 0,50 mm
Çalışma Isı Aralığı (°C)  : -55 ile +120

KURUMUŞ ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Kesme Mukavemeti (ASTM D-1002)  :18 – 30N/mm2

Gerilme Mukavemeti (ASTM D-2095)  :15–25N/mm2

Darbe Mukavemeti (ASTM D-950)  : 15 – 25 N.mm/mm2

İki bileşenli, karıştırılması gerekmeyen, hızlı kuruyan yapısal yapıştırıcı. Metalleri, plastikleri, seramikleri, ahşabı 
yapıştırır. Yapıştırıcıyı bir yüzeye, Aktivatörü diğer yüzeye uygulayın, montajlayın ve parçaları presleyin; sabitle-
nme birkaç dakika içinde olur. Karıştırmak gerekmez, sadece birbirleriyle temas ettirin. Malzeme boşa harcan-
maz, maksimum yeniden üretim. Yüksek darbe, soyulma ve gerilme mukavemeti, benzine, yağlayıcılara, suya, 
120 °C ısıya kadar en iyi direnç. Az tahriş edici, az kokulu, akrilik ester ve solvent içermez, yanıcı değil. Aktivatör 
20 – 21 – 22 şeklinde mevcut.

LOXEAL 3300 

TEKNİK BİLGİ FORMU

GENEL BİLGİ
Bu ürünün güçlü oksitlenme malzemeleriyle kullanılması tavsiye 
edilmez. Yapışma olmadan önce yüzeyleri temizlemek için sulu 
yıkama sistemi kullanıldığında, bu sulu yıkama sistemi kurumayı ve 
yapıştırıcının performansını etkileyebilir. Bu ürün normalde plastik 
üstünde kullanılmak üzere tavsiye edilmez, kullanıcı ürünün malze-
melerle olan uyumuna dikkat etmelidir.

KULLANIM TALİMATI
Yapıştırmadan önce parçaları Loxeal temizleyici Pull-10 ile temizleyin.
Ürünü, bir yüzeye yeterli şekilde uygulayın, diğer yüzeye de Aktivatör 
20 uygulayın, parçaları birleştirin ve kuruma süresi boyunca tutun. 
Ürün fazlasını, organik solvent ile temizleyin. 0.50mm’ den büyük 
boşluklar için, iki yüzeye de Aktivatör 20 uygulayın. Parçaları stres 
koşulları altına sokmadan 24 saat bekleyin.

SAKLAMA

28°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 geçiniz.

GÜVENLİK

Malzeme Güvenlik Data Sheet’ ini inceleyin.

GÜVENLİK

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.

ÇEVRESEL DİRENÇ

Aşağıdaki grafik mekanik mukavemetin sıcaklığa karşı direncini 
gösterir. Numune- çelik – ASTM 1002/DIN 10283 



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.

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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