
HARMANLI KİMYA VE MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Kemer Mah. Valide sultan Sok. No:33/B Bahçeköy/Sarıyer/İSTANBUL Tel:0212- 243 94 71-72 Fax: 0212- 243 98 71 

E-Mail: info@harmanlikimya.com web : www.harmanlikimya.com

TANIM

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

                                                                                                                     
   Bileşim                                 Epoksi
   Renk                                     Siyah
   Reçinenin Viskozitesi :    400 – 1.500
   (25°C- mPa.s)                     
   Özgür ağırlık                      1,56
   Raf Ömrü                        2°C / 7°C orjinal paketinde 12 ay

POLİMERİZASYON ÖZELLİKLERİ (Tipik)

Kürleşme süresi
Derece    130°C de     ≥ 60 dakika
    150°C de     ≥ 30 dakika

İndüksiyon          < 3 dakika    

Asıl koruma 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 method-
ları , indüksiyon , portatif ısıtıcı , kızıl ötesi lambalar ve sıcak 
hava tabancaları içerir.

KURUMUŞ ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Görünüm    : Siyah
Kesme Mukavemeti (ISO 4587)  : 15-25 N/mm2    
Sertlik (Shore D )    : 80
Sıcaklık Aralığı    : -40°C ,+180°C
Termal İletkenlik (W /mk)   : ab. 1,3

                                          

Yapısal tek bileşenli epoksi metal yapıştırıcı. Kompozit malzemelerde olduğu kadar metal yüzeylerde, 
aluminyumda , ferritlerde , seramiklerde mükemmel bir yapışma sağlar. Kuruma , +130°C / +150°C arasında 
etkileşir , veya alternatif olarak çelik parçalarda indüksiyon ile saniyelerde olur. Yüksek yapışma mukavemeti-
yle birlikte yararlı ısı iletkenliği garantisi verir. Isı dağılımı gereken uygulamalara uygun ; tipik olarak 
aluminyum döküm parçaları seramik manifold’lara yapıştırmak için.

LOXEAL 4780

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.


