opravárenské tyčinky
PRODUKTY VHODNÉ PRO RYCHLÉ A SPOLEHLIVÉ OPRAVY
KOVOVÝCH I PLASTOVÝCH DÍLŮ. POUŽÍVAJÍ SE PRO
VYPLŇOVÁNÍ TRHLIN, DĚR, NETĚSNOSTÍ A POŠKOZENÝCH
POVRCHŮ. LZE MECHANICKY OPRACOVAT.
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Epoxidová tyčinka ocel

Epoxidová tyčinka měď

Epoxidová tyčinka ocel je ocelí vyztužený epoxidový tmel. Rychle vytvrzuje a používá se k permanentní
opravě a zacelení černých kovů. Tmel opraví otvory, trhliny a závity v odlitcích, potrubí, nástroje
a lze jej použít k permanentnímu zajištění závitů.

Epoxidová tyčinka měď je mědí vyztužený epoxidový tmel. Rychle vytvrzuje a používá se k opravě
a zacelení trubek, tyčí, nádrží a nádob vyrobených z mědi, mosazi, bronzu a dalších neželezných kovů.

Tyčinku je možno ručně zpracovat do tmelu, který vznikne po promíchání dvou komponent epoxidové
tyčinky. Po smíchání materiál vytvrdne a vytvoří tmel v tmavě šedé barvě, který lze vrtat, obrábět, pilovat
a je možné jej natírat dle potřeby.

Tyčinku je možno ručně zpracovat do tmelu, který vznikne po promíchání dvou komponentů epoxidové
tyčinky. Po smíchání materiál vytvrdne a vytvoří tmel v barvě mědi, který lze vrtat, obrábět, pilovat, je
odolný vůči nárazům a je možné jej natírat dle potřeby.
Počáteční vytvrzení po 3 minutách při 20 °C.*

Počáteční vytvrzení po 3 minutách při 20 °C.*

Epoxidová tyčinka titan

Epoxidová tyčinka plast

Epoxidová tyčinka Titan je vysoce teplotně odolný titanem plněný epoxidový tmel. Používá se k opravě
a vyplnění trhlin kovových trubek, tyčí, brzd, forem, nástrojů, odlitků. Tmel může sloužit jako
permanentní zajištění závitů.

Epoxidová tyčinka Plast je pružný epoxidový tmel, který přilne ke všem hlavním typům tuhého plastu,
s výjimkou polyoleﬁnů. Tmel je možné vytvarovat dle potřeby a můžete jím opravit například kryty
spotřebičů, nádrže a potrubí.

Tyčinku je možno ručně zpracovat do tmelu, který vznikne po promíchání dvou komponentů epoxidové
tyčinky. Po smíchání materiál vytvrdne a vytvoří tmel v žlutošedé barvě, který lze vrtat, obrábět, pilovat,
brousit a je možné jej natírat dle potřeby.

Tyčinku je možno ručně zpracovat do tmelu, který vznikne po promíchání dvou komponent epoxidové
tyčinky. Po smíchání materiál vytvrdne a vytvoří tmel v bílé barvě, který lze vrtat, obrábět, řezat, pilovat
a je možné jej natírat dle potřeby.

Počáteční vytvrzení po 90 minutách při 20 °C.*

Počáteční vytvrzení po 20 minutách při 20 °C.*

Epoxidová tyčinka hliník

Epoxidová tyčinka Aqua

Epoxidová tyčinka Hliník je hliníkem plněný epoxidový tmel. Rychle vytvrzuje a používá se k opravě
a vyplnění trhlin hliníkových trubek, tyčí, odlitků, nádrží a dalších kovových výrobků.

Epoxidová tyčinka Aqua je odolný epoxidový tmel. Tmel je vhodný pro permanentní aplikaci ve vlhkém
prostředí či pod vodou a skvěle přilne k povrchům jako skelné vlákno, kov, dřevo, beton a keramika.

Tyčinku je možno ručně zpracovat do tmelu, který vznikne po promíchání dvou komponentů epoxidové
tyčinky. Po smíchání materiál vytvrdne a vytvoří tmel v barvě hliníku, který lze vrtat, obrábět, pilovat, je
odolný vůči nárazům a je možné jej natírat dle potřeby.

Tyčinku je možno ručně zpracovat do tmelu, který vznikne po promíchání dvou komponentů epoxidové
tyčinky. Po smíchání materiál vytvrdne a vytvoří tmel v bílé barvě, který lze vrtat, obrábět, řezat, pilovat
a je možné jej natírat dle potřeby.

Počáteční vytvrzení po 4 minutách při 20 °C.*

Počáteční vytvrzení po 15 minutách při 20 °C.*

* SKLADOVÁNÍ:
Epoxidové tyčinky by měly být skladovány mimo dosah přímého slunečního záření v suchých podmínkách bez mrazu
při teplotách mezi + 5 °C až + 20 °C. Za takových podmínek bude skladovatelnost 18 měsíců od data výroby.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Odřízněte potřebné množství tyčinky. Ručně smíchejte tmel do doby, dokud vám nevznikne jednolitá barva. Aplikujte
na povrch a nechte vytvrdnout. Povrch musí být odmaštěn CHEMSTR čističem speciál, lesklé povrchy je zapotřebí
zdrsnit. Snižováním teploty se čas vytvrzení prodlužuje a teplota při vytvrzování nesmí klesnout pod 5° C.

technické údaje
CHEMSTR Opravárenské tyčinky v nevytvrzeném stavu:
Produkt
Báze:
Obsah balení:

Ocel

Titan

Hliník

Měď

Plast

Aqua

Epox. pryskyřice
(plnivo ocel)

Epox. pryskyřice
(plnivo titan)

Epox. pryskyřice
(plnivo hliník)

Epox. pryskyřice
(plnivo měď)

Epox. pryskyřice
(plnivo plast)

Epox. pryskyřice
(pln. keramika)

115g

115g

115g

115g

115g

115g

Mísící poměr: pryskyřice/ tvrdidlo
Doba zpracovatelnosti 25g při 20 °C
(v min.):

3

60

4

3

20

15

tmavě šedá

šedo-zelená

tmavě šedá

měděná

světlé modrá

bílá

Ruční pevnost
(35% pevnost):

10 min

2 hod

10 min

10 min

40 min

30 min

Mechan. zátěž
(50% zátěž):

60 min

8 hod

60 min

60 min

3 hod

60 min

Konečná pevnost (100%):

24 hod

72 hod
(24 hod při 65 °C)

24 hod

24 hod

36 hod

24 hod

Barva (po vytvrzení):
Vytvrzení při +20 °C

1:1

CHEMSTR Opravárenské tyčinky ve vytvrzeném stavu:
Tlak (DIN 53281-83):

80 N/mm2

80 N/mm2

80 N/mm2

80 N/mm2

65 N/mm2

75 N/mm2

80

80

75

80

65

65

Ocel
(pískovaná)

Ocel
(pískovaná)

Hliník
(pískovaný)

Měď
(pískovaná)

PVC
(zdrsněná)

Ocel
(pískovaná)

6,2 N/mm2

5,1 N/mm2

4,1 N/mm2

4,8 N/mm2

2,4 N/mm2

6,2 N/mm2

Dlouhodobá teplotní odolnost:

120 °C

232 °C

120 °C

Krátkodobá teplotní odolnost:

150 °C

260 °C

150 °C

Tvrdost Shore D:

Pevnost ve střihu:

Lineární smrštění:
Elektrický odpor (ASTM D 257):
Dielektrická pevnost (ASTM D 149):

<1%
30 000 MΩ/cm
3,0 kV/mm

*1 při nízkých okolních teplotách zahřát tyčinky na pokojovou teplotu (cca +20 °C) pro lepší zpracovatelnost
*2 max. 15mm na jednu aplikaci
Chemická odolnost epoxidových tyčinek: Jsou odolné vůči uhlovodíkům, ketonům, alkoholům, esterům, halogenovým uhlovodíkům, solným
roztokům, zředěným kyselinám a zásaditým roztokům.
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