
Çift bileşenli, orta kuruma hızına sahip bir akrilik yapıştırıcıdır. Özellikle PP, PE, HDPE, LDPE, poliole-
finler ve kopolimerleri arasında ki malzemeleri birleştirmek için geliştirilmiştir . Plastiklerin birleşiminde 
de kullanılır ABS ve PVC gibi. Karışım oranı 1:1’dir. Açıklık denetim mikro partikülleri; Oda ısısında 
hızlı kürleşme sağlar, yüksek kesme direnci ve soyulma mukavemeti sağlar.

HDPE: Yüksek yoğunlukda ki Polietilen
LDPE: Düşük yoğunlukda ki Polietilen

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
                                                                              

Part  :                               A                                       B
Bileşim :                 Metaakrilat Ester            Metaakrilat Ester
Renk :       Yarım Saydam                 Saydam
Karışım oranı :                                     1:1
Vizkosite(25 ºC- mPa.s):  Tiksotrop Pasta     15.000 - 30.000
Raf Ömrü:              Orjinal paketinde 6 ay ( 25°C oda sıcaklığı )

Doğru mikser ile karıştırılmasına ilişkin

Jelleşme Zamanı
Ele alma Zamanı 
Kesme Mukavemeti (ISO 4587 - 25°C) 
PE
PP
Sertleşme Shore D (ISO 868)
Çalışma Sıcaklık Aralığı

: 5 - 8 dakika*
: 10 - 15 dakika 
: 
: > 4 N/mm2

: > 4 N/mm2**

: 40 - 50 
: -40°C +80°C

KÜRLEŞME ÖZELLİKLER ( 25°C sıcaklıkta )

KULLANIM TALİMATI

1.Yüzeyleri Hazırlama
İyi sonuçlar elde etmek için, yüzeyleri aletle kazımalı, yağdan 
arındırmalı ve Loxeal Temizleyici 10 veya Sanayi Asetonu ile
temizlenmesini tavsiye ediyoruz.

2.Karıştırma
Reçine ve sertleştirici, kullanmadan önce, teknik beyannameye
uygun olarak ağırlığa ve/veya hacmin oranına göre karıştırılması
gerekmektedir. Ürünler, yapışacak yüzeylerin üstünde doğru ve 
direk ürün uygulamasına izin veren statik mikserli çift kartuşlu 
şekilde mevcuttur. Statik mikserden gelen ürünün başlangıç 
miktarını kullanmamanızı tavsiye ederiz (3-5cm). Aşırı ürün 
karışımından kaçının çünkü kimyasal reaksiyonla ısınmaya 
sebep olabilir.

3.Ambalaj Ömrü
Karışan ürünün kavanoz ömrü, reçine ve sertleştiriciye bağlıdır. 
Oda sıcaklığında, birkaç dakikadan birkaç saate kadar değişe-
bilir. Yüksek sıcaklık ömrü kısaltır. 20 C’ yi aşmayan oda sıcak-
lığında ürünü uygulamanızı tavsiye ederiz.

4. Montaj
Ürün uygulandıktan sonra, parçalar anında montajlanmalıdır 
ve mekanik stres uygulamadan komple kürleşme olana kadar 
birleşik tutulmalıdır.

5. Temizleme
Ürünün fazlası, Sanayi asetonu veya yapışacak yüzeye uygun diğer 
solvent bazlı temizleyicilerle temizlenebilir. Uygulama aletleri ve 
dozajlama ekipmanları, ürün sertleşmeden temizlenmelidir. Sertleşmiş 
ürün sadece mekanik olarak temizlenebilir.

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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TEKNİK BİLGİ FORMU

*Mikser başlık ile 2 gram  A + B bölümü kullanımında tespit edilen süre 

**Plastiğin türüne, özelliklerine ve işleme bağlı olarak bozuk zemin oluşturabilir. 


