Compu‚i anti-uzurå
■
■
■
■

Refac suprafe†ele uzate
Acoperiri rezistente la uzurå
Utilizarea pe piese noi pentru prelungirea vie†ii acestora
Disponibile pentru aplicare atât cu mistria cât ‚i cu pensula

Repararea sau recondi†ionarea suprafe†elor uzate

Abrasiune a suprafetei fina,

grosiera sau foarte uzata?

Grosiere

Rezistent
la produse
chimice

Fine
Abraziune pneumaticå

Strat subtire

Strat gros

Ultra-fin

Frictiune
redusa

Reconstituirea
suprafetelor
foarte uzate

Uzura
particulelor
mari pana
la 120 °C

Temperaturi
inalte pana
la 230 °C

Íocuri
puternice

Temperaturi
inalte pana
la 230 °C

Uzura
particulelor
fine pana
la 120 °C

Rezistenta la
temperatura
de 205 °C

7222

7218

7230

7219

7229

7226

7234

7227/7228

7221

Gri

Gri

Gri

Gri

Gri

Gri

Gri

Gri/Alb

Gri

Temperatura maximå

107 °C

120 °C

230 °C

120 °C

230 °C

120 °C

205 °C

95 °C

65 °C

Propor†ie volumicå
de amestec

2 la 1

2 la 1

4 la 1

2 la 1

4 la 1

4 la 1

2.6 la 1

2.75 : 1/2.8 : 1

2.3 la 1

Timp de lucru

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min/15 min

20 min

6 ore

7 ore

7 + 2 ore*
dupa intarire

6 ore

6 + 2 ore*
dupa intariree

6 ore

8 + 3 ore*
dupa intarire

6 ore /5 ore

16 ore

min 6 mm

min 6 mm

min 6 mm

min 6 mm

min 6 mm

min 6 mm

min 0.5 mm

min 0.5 mm

min 0.5 mm

1.3 kg

1 kg, 10 kg

10 kg

1 kg, 10 kg

10 kg

1 kg, 10 kg

1 kg

1 kg

5.4 kg

Solu†ia

Culoare

Timp de întårire
Grosime a stratului
recomandata
Dimensiunea
ambalajului

Rezistent la
Rezistenta la
produse chimitemperatura
ce. A se folosi
de 205 °C
pana la 65 °C

* Pentru rezistenta maxima la temperatura, necesita intarire dupa incalzire la 150 °C .
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Compuși pentru refacerea
suprafeţelor supuse uzurii
• Loctite® 7218, 7219, 7222, 7226, 7229, 7230:

• Loctite® 7221 pentru straturi rezistente
chimic, Loctite® 7227, 7228, 7234
pentru aplicare pe materiale ceramice

1. Tratament prealabil

1. Tratament prealabil

A Curăţarea:

A Curăţarea:

Mod de aplicare

Curătaţi și răzuiţi complet suprafeţele,
iar dacă este posibil sablati cu nisip.
În final curăţaţi cu Loctite® 7063.
(Detalii la pagina 65/67)

B Amestecarea:
• Măsuraţi cantităţile necesare de
rășină și de agent de întărire sau
mixaţi tot setul pe o suprafaţă de
amestecare curată și uscată
• Amestecaţi până la obţinerea unei
culori uniforme

2. Aplicarea

Curătaţi și răzuiţi complet suprafeţele,
iar dacă este posibil sablati cu nisip.
În final curăţaţi cu Loctite® 7063.
(Detalii la pagina 65/67)

B Amestecarea:
• Amestecaţi întreaga cantitate
de rășină și de agent de întărire
• Dacă sunt necesare cantităţi mai
mici, amestecaţi rășina și agentul
de întărire măsurate în volum sau
greutate (pentru raportul de amestecare
consultaţi paginile anterioare 60/61 sau
eticheta produsului)

2. Aplicarea

• Aplicaţi produsul bine amestecat
pe suprafaţa pregătită

• Aplicaţi produsul bine amestecat
pe suprafaţa pregătită

• Iniţial aplicaţi o peliculă subţire,
atât cât să umezească suprafaţa,
apoi aplicaţi până la obţinerea
grosimii dorite (minim 6 mm).
Evitaţi formarea bulelor de aer

• Pentru a obţine cele mai bune
rezultate, aceasta trebuie să fie
pensulată până la o grosime de
0,5 mm

• Pentru timpul de lucru și timpul
de întărire, consultaţi tabelul de
pe pagina anterioară

• Pentru timpul de lucru și timpul
de întărire, consultaţi tabelul de
pe pagina anterioară

Notă: Amestecaţi cantităţi mici pentru a evita întărirea rapidă.
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Pentru informaţii detaliate, vă rugăm să consultaţi Fișa tehnică sau să contactaţi
departamentul tehnic local al firmei Henkel.
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