
Açıklama

MMA 8.040, metakrilat karışımına dayanan 2 parçalı bir yapısal 
yapıştırıcıdır. MMA 8.040, düşük yüzey enerjili plastiklerin astarlara 
veya ön işlemlere gerek kalmadan yüksek mukavemetli yapısal 
yapıştırma için tasarlanmıştır. MMA 8.040, akrilik ürünlerle tipik olarak 
bulunandan daha düşük bir kokuya sahiptir ve yanıcı değildir. 
Polipropilen (PP), Polietilen (PE), Polikarbonat (PC), Polistiren (PS), 
PET, PMMA, ABS, Akrilikler Stirenler, TPO malzemeler olmak üzere 
çeşitli yüzeylerde kullanılabilir 

Yüzey ön İşleme

Mükemmel bir yapışma elde etmek için yüzeyler temiz ve kuru 
olmalıdır. Yüzeye uygulanan başka ön işlemler ile daha güçlü 
mukavemet elde edilebilir. (Örneğin kum püskürtme veya taşlama 
malzemsi ile pürüzlendirme gibi). Bazı düşük enerjili plastikler, 
özellikle PTFE, poliolefin vb. sadece özel yüzey ön işlemlerinden 
sonra, örneğin florlama, düşük basınçlı plazma, korona, alev işlemi 
vb. ile yapıştırılabilmektedır.
Ele alma ve Uygulama

BOSS MMA serisi ürünler yanıcıdır. Kullandıktan sonra kapları kapalı 
tutun. Deri ve göz temasından kaçınmak için ürünleri uygularken 
eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Ciltle teması halinde, 
sabun ve su ile yıkayınız. Gözle teması halinde, 15 dakika su ile 
yıkayın ve tıbbi yardım isteyin. Yutulduğunda zararlı. Çocukların 
erişemeyeceği yerlerde saklayın. Isı, kıvılcım ve açık alevlerden 
kaçının. Detaylı güvenlik bilgisi için BOSS MMA MSDS'ye bakınız.
Bu ürünün büyük kütleleri bir seferde birleştirildiğinde büyük miktarlar-
da ısı üretilebilir; Nihai ısı oluşumu, sıkışmış hava, buhar ve uçucu 
gazların salınmasına neden olabilir. Bunu önlemek için, uygulama için 
gerekli olan yeterli malzemeyi kullanın ve boşluk kalınlığını 4 mm'den 
fazla olmayacak şekilde onaylayın. Diğer uygulama tavsiyeleri istek 
üzerine mevcuttur.
Depolama ve Raf Ömrü

BOSS MMA serisi yapıştırıcının (Bölüm A) raf ömrü 9 ay, B Bölümü 
raf ömrü 9 aydır. Bu depolama süreleri, 12 ° C ve 23 ° C arasındaki 
sürekli depolamaya dayanmaktadır. 23 ° C'nin üzerinde uzun süreli 
depolama raf ömrünü azaltacaktır. Her zaman 35 ° C'nin üzerindeki 
sıcaklıklardan kaçının. Bu ürünler asla dondurulmamalıdır. 10 ° C ve 
15 ° C arasında klimalı veya soğutulmuş depolama raf ömrünü 
uzatacaktır.

Yapıştırıcıyı Uygulama ( Manuel - Tabanca )

BOSS MMA serisi manuel veya otomatik ekipmanlarla uygulanabilir. Statik 
karıştırıcı seçimi, bu yapıştırıcının doğru çalışması için kritik öneme sahiptir. 
Maksimum bağ mukavemetini sağlamak için, yüzeyler belirtilen çalışma 
süresi içerisinde eşleştirilmelidir. Parçalar birbirine bastırıldığında eklemli 
alanın doldurulmasını sağlamak için yeterli yapıştırıcı kullanın. Tüm yapıştırıcı 
uygulaması, parça konumlandırma ve fikstürleme yapıştırıcının çalışma 
süresi içerisinde tamamlanmalıdır. Tüm otomatik ekipman paslanmaz çelik 
veya alüminyumdan yapılmalıdır. Tüm bağlantı parçaları ve pompalarda bakır 
ile temastan kaçının. Contalar ve contalar PTFE, etilen / propilen veya 
polietilen olmalıdır. Contalar ve contalar için Viton, neopren veya nitril / 
BUNA-N elastomerlerden kaçının. Katılaşmış yapıştırıcıyı dikkatlice solvent 
ile temizleyin.

NOTLAR

(1) BOSS INDUSTRIAL, yapıştırıcıların kullanıma uygunluğunu belirlemek 
için, tüm alt tabakaların seçilen yapıştırıcı ile test edilmesini tavsiye eder.
(2) 25 ° C'de Brookfield RV, 2.5RPM'de Spindle TC93'te test edilmiştir.
(3) Çalışma süresi, her iki yapışan parçanın doğru ve eksiksiz kombinasyonu 
ile yapıştırıcıların artık kullanılamaz olduğu nokta arasında geçen süre olarak 
tanımlanır, yani jelleşmeye başlamıştır. Sunulan süreler, 24 ° C'de test edildi.
(4) Fikstür süresi, bağlanmış statik bağlantının 23 °C'de 12,7 mm x 25,4 
mm'lik bir lap derz üzerinde 1 kg'lık bir ağırlığı destekleyeceği süre olarak 
tanımlanır.
(5) Verilen rakamlar boşluk doldurma özelliği içindir. Maksimum mukavemet 
gelişimini sağlamak için optimum bağ kalınlığının 0,6 ila 0,80 mm olduğu not 
edilmelidir.
(6) Bu sayfada sunulan tüm veriler, yayınlandığı tarihte doğrudur ve BOSS 
INDUSTRIAL tarafından kendi laboratuarlarında belirlenmiştir. Sunulan 
veriler, çoklu test fazları üzerinde BOSS INDUSTRIAL tarafından elde edilen 
tipik özelliklerdir. Veriler bir rehber ve bir seçim aracı olarak sunulmuştur, bu 
veriler beklenen koşullar altında kapsamlı değerlendirme ve uygulama testi 
yerine kullanılmamalıdır. Spesifik kullanım, malzeme ve ürün kullanımı BOSS 
INDUSTRIAL'In kontrolünün ötesinde, bu nedenle garantimiz BOSS 
INDUSTRIAL’ın ürününün değiştirilmesiyle sınırlıdır.

Teknik Özellikler

Kimyasal baz:
Sertleşmeden sonra renk
Karışma oranı Reçine / Sertleştirici
Boya kuruduktan sonra
Karışımın yoğunluğu
Karışımın viskozitesi:
+20°C’de uygulama süresi (+68°F)
Kürleşme Zamanı 
Nihai sertleşme (%100 güç)
Boşluk doldurma
Kayma Kesme Mukavemeti, Polipropilen
Çekme Modülü (MPa)
Çekme Uzaması (%)
Çekme Dayanımı, Polipropilen (MPa)
Sıcaklık dayanımı

Metilmetaakrilat
Şeffaf
10:1
Şeffaf
0,97 g/cm²
160,000 - 170,000 / 7000 - 10,000
1 - 2 dakika
40 - 50 dakika
12 saat
0.5mm - 2.0 mm
6 - 8 MPa
800 - 900
1 - 3 %
5 - 7
–50°C - +120 °C

IS
I (

 C
° )

ZAMAN ( Saniye )

MMA 8.040 

BOSS INDUSTRIAL - Balmumcu Mh. Barboros Blv. IBA Blk. 42/8 Besiktas / Istanbul - Turkiye - Tel: +90 212 243 94 71 www.bossindustrial.com

30
25
20
15
10

5
0

0 1dk      2dk          3dk           4dk   5dk


