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TANIM

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

                                                                                                                     
   Bileşim                                 Epoksi
   Renk                                     Fil dişi
   Reçinenin Viskozitesi :    12.000 - 20.000 thixo
   (25°C- mPa.s)                     
   Özgür ağırlık                      1,20 - 1,30
   Raf Ömrü                        2°C / 7°C orjinal paketinde 4 ay

POLİMERİZASYON ÖZELLİKLERİ

Kürleşme süresi
Derece                                            115°C de       20 dakika

Kürleşme süresi zeminin türüne, doldurulacak olan boşluk 
genişliğine ve ısı değişimine göre değişiklik gösterir.

                                          

KURUMU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ (Tipik değerler)

Çekme Kuvverti (ISO 7864):         

SS İğne  ve   PP Gövde:  
                                                        Ø 0,60mm     45 - 60 N 
                                                        Ø 1,00mm    120 - 150 N
SS İğne ve Cam şırınga
                                                        Ø 0,35mm     140 - 160 N     

LOXEAL 4730 tek bileşenli, orta viskosite seviyeli, özellikle medikal iğneleri birleştirmek için formüle edilm-
iş epoksi yapıştırıcısıdır. Kürleşme birkaç dakika içerisinde normal ısıda gerçekleşir.

LOXEAL 4730

TEKNİK BİLGİ FORMU

SAKLAMA KOŞULLARI

Saklama koşulları
Soğutulmuş oda ısısında +2°C/+7°C olmalıdır. Etrafa bulaşmasını 
önlemek amacıyla konteynırları yeniden ürün ile doldurmayınız.
Uyguamalar, depolama ve taşıma işlemleri ile ilgili daha fazla 
bilgi için Loxeal Teknik Servis danışınız.

KULLANIM TALİMATI

Bu ürün,metal yüzeylerde kullanım için tavsiye edilir. Yapıştırma- 
dan önce parçaları Loxeal temizleyici Pull-10 ile temizleyin. 
Ürünü, boşlukları tamamen dolduracak şekilde uygulayın, 
parçaları birleştirin ve kuruma süresi boyunca tutun. Sıvı ürün 
kaplamaya, bazı plastiklere, sentetik kauçuk gibi elastik maddel- 
ere ve termoplastiklere zarar verebilir. Metal olmayan yüzeylere 
uygulama için , Loxeal Teknik servisiyle temasa geçin. Söküm 
için, normal aletleri kullanın ve parçaları 150/250 °C’ de ısıtın, 
kurumuş ürün kalıntısı varsa çıkarın ve parçaları aseton ile 
temizleyin.

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 onay- 
lamaz. Loxeal, maddi dahil hiçbir zararın sorumluluğunu kabul 
etmez.


