ELIOX : gosto epoksidno lepilo
Opis:
Eliox je gosto tiksotropično epoksidno lepilo. Je brezbarvno in s časom minimalno porumeni. Primerno
je za polnjenje in lepljenje marmorja, granita, kamna in keramike. Produkt enostaven za uporabo saj
je mehak in lahek ter nudi visok sijaj. Primeren je za zunanjo in notranjo uporabo. Ima certifikat za
uporabo na površinah, ki so v stiku s hrano.
Tehnični podatki:
Viskoznost cps 25°C 20 rpm (ASTM D2196)
Gostota pri 25 °C gr/cm3
Pogled
Barva po strjevanju

Komponenta A
Tiksotropična
pasta
1.1
Prozorno bel

Komponenta B
Tiksotropična
pasta
1.0
Prozorno bel

100
-

50
-

Razmerje teže za uporabo (v %)
Gel čas pri 25°C v urah
Nelepljivost v tanki plasti pri 25°C v urah
MIN reakcijska temperatura
MIN temperatura za uporabo po strjevanju
MAX temperatura za uporabo po strjevanju
Raztegljivost
Test porumenitve v klimatski sobi Qsun (ASTM
D904), 1 leto različnih vremenskih razmer,
svetloba + dež + termični šok
Čas za obdelavo pri 25°C (čas za poliranje in
rezanje)

Mešanica

Prozorno bel
Ekstra
prozorna
Skupaj 150
10-15 minut
Približno 3,5
+ 10 °C
- 25 °C
+ 60 °C
> 1%
Minimalna
porumenitev
24 ur

Navodila za uporabo:
Vzemite ustrezno količino obeh komponent iz doze A in B (v teži ali volumnu). Močno jih zmešajte in
tako uporabite. Za mešanje uporabljajte čisto orodje. Površina mora biti suha in čista. Po končanem
delu doze dobro zaprete.
Življenjska doba:
Vsaj 1 leto pri temperaturi 18-25°C. Hranite stran od virov toplote, vlage in sončne svetlobe.
Varnostna navodila:
Epoky resin in amino trdilci so kemični proizvodi. Preberite varnostna navodila pred uporabo.

Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov.
Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate.
Dodatne informacije T: 01 437 7047 F: 01 437 0123 E: info@teal-slo.si
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