Technický list

INICIÁTOR PRE NENASÝTENÉ POLYESTEROVÉ
ŽIVICE
Zmes organických peroxidov s prídavkom flegmatizačných látok.
TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):
Vzhľad:
pH prípravku:
Rozmedzie bodu varu:
Bod vzplanutia:
Hustota (pri 23 oC):
Viskozita (20 °C):

čirá, bezfarebná kvapalina
slabo kyslé
rozkladá sa nad 60 °C
rozkladá sa nad 60 °C
1,18 g/cm3
24 mPa.

OBLASŤ POUŽITIA:
Iniciátor pre nenasýtené polyesterové živice.
TUŽENIE:
hmotnostne:
objemovo:

100 dielov Polyesteru 109: 0,25 dielov urýchľovača: 1 diel iniciátora
100 dielov Polyesteru 109: 0,33 dielov urýchľovača: 1,03 dielov iniciátora

SPRACOVANIE:
Pomer miešania iniciátora, doba spracovateľnosti a doba vytvrdenia je závislá od typu použitej polyesterovej živice.
Jednotlivé zložky sa miešajú v nasledujúcom poradí:
● najprv sa do živice vmieša urýchľovač (pre Polyester 109)
● tesne pred spracovaním sa vmieša iniciátor
POZOR! Iniciátor a urýchľovač sa nesmie miešať dohromady, pretože môže dôjsť k expolozívnemu rozkladu!
Doba spracovateľnosti: 8 - 20 minút pri 20 °C (podľa typu živice)
Doba vytvrdnutia: 20 - 40 minút pri teplote 20 °C (podľa typu živice)
BALENIE A SKLADOVANIE
Sklenené alebo polyetylénové obaly 10 g, 15 g, 30 g, 200 g, 300 g. Iné obaly je možné dohodnúť s výrobcom. Záručná
doba 6 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v pôvodných uzavretých obaloch v suchu za teploty 5 -25 °C. Ak
iniciátor zapácha po octe, je už nepoužiteľný.
BEZPEČNOSŤ:
Podrobné údaje týkajúce sa bezpečného zaobchádzania a ochrany zdravia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov
výrobku.
UPOZORNENIE:
Informácie uvedené v tomto technickom liste sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami
laboratórnych testov a praktické skúsenosti. Avšak, vzhľadom k tomu, že výrobok je často používaný mimo rámec našej
kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné než za kvalitu výrobku ako takého. Neručíme za chyby vzniknuté zlou aplikáciou,
použitím iných riedidiel ako odporúčaných, použitím po ich skladovateľnosti pre ďalšie dokumenty ako Certifikát,
Vyhlásenie o vlastnostiach/zhode, Karta bezpečnostných údajov a pod. kontaktujte výrobcu popr. dodávateľa tohto
produktu. Výrobcom je STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, 280 02, Kolín-Zibohlavy, IČ: 46353747
Dátum revízie: 20.6.2016
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… umění spojovat …

Výrobce: STACHEMA CZ s.r.o.
Divize Průmyslová lepidla
Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno.
tel.: 548 216 591
www.stachema.cz
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