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Product Description

 
Kür Malzemenin Özellikleri

Çekme mukavemeti (ASTM D-2095-69):  10-17 N / mm²
Tork dayanımı paslanmaz M10 ila:   22 Nm
Güçlendirilmiş cam
Kopma uzaması (DIN 53504)  % 65-100
Sertlik (Shore D)     60-70
Sıcaklık aralığı     -55 ° C / + 120 ° C

 

 

 

Kürlenmemiş Malzemenin Fiziksel Özellikleri

Kompozisyon:    Üretan Akrilat
Renk:     Şeffaf / Renksiz
Viskozite (+ 25 ° C cps):   5000 - 70000
Özgül ağırlık (g / ml):   1,1
Kürlenme Süresi UV (365 nm)  <10 saniye
Doldurulacak boşluk:   0,003 mm / 1,5 mm
Parlama Noktası:>   + 100 ° C
Raf Ömrü:    1 yıl açılmamış şişe 
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BOSS UV8, camı cam ve camı metale nihai olarak yapıştırmak için formüle edilmiş tek bileşenli ultra hızlı 
UV  yapıştırıcıdır. Optik duruluk ve çok yüksek yapışma mukavemeti sağlar.

Tipik uygulamalar

BOSS UV8, UV ışığına maruz kalması ile saniyeler içinde 
sertleşen polimerdir
Aşağıda gösterilen tipik kullanım uygulamaları:

• Paslanmaz köşebentleri cama yapıştırma
• Mobilya imalatında metal desteklerin cama yapıştırılması.
• POS ekranların yapısal montajı.
• Yapısal cam sergileri / sanat zanaat.

Kullanım için talimatlar

Bu yapıştırıcı UV'ye duyarlıdır,  depolama ve taşıma sırasında 
mutlak gün ışığına, UV ışığına ve yapay ışığına maruz 
kalmamalı ve koruma altında tutulmalıdır.

1. Parçaları tamamen temizleyin ve eşleşen parçalardan birine 
yapıştırıcı sürün.
2. Parçaları monte edin ve kürlenmeden önce kabarcıkları 
giderecek şekilde konumlandırın.
3. UV ışığı uygulayın ve sertleşmesine izin verin.
4. Kürlenme hızı lamba yoğunluğuna, ışık kaynağından 
uzaklığa, gerekli kürlenme derinliğine, yapışma boşluğuna ve 
malzemelerin ışık geçirgenliğine bağlı olduğundan, üretim 
öncesi kür hızının test edilmesi ve değerlendirilmesi her zaman 
tavsiye edilir.
5. Kılavuz olması için, UV'ye maruz kalma = X altındaki jel 
süresi, parçaları taşımadan önce her zaman tam bir kürlenme 
için minimum X + 2X'e izin verin.

Kullanımda Sağlık ve Güvenlik

BOSS UV8, bu ürünün güvenli kullanımı için gerekli olan 
Taşıma, Bertaraf, Toksikolojik, Maruziyet Kontrolleri, Kazayla 
Serbest Bırakma ve İlk Yardım önlemleri dahil olmak üzere, bu 
ürünün kullanımı hakkında tam bilgi içeren MSDS'ye danış-
madan kullanılmamalıdır. Depolama ve Raf Ömrü

BOSS UV8 açılmamış, serin ve kuru bir yerde, doğrudan güneş 
ışığı almayan bir yerde saklanmalıdır. Doğru saklandığında, bu 
sınıf imalattan 12 ay raf ömrü sunabilir. Uygulama, saklama ve 
koruma hakkında daha fazla bilgi için BOSS TEKNİK servisine 
başvurun.

Bu Teknik Veri Sayfasında yer alan veriler, bilgiler ve değerler, kontrollü bir laboratuvar ortamında çeşitli testler yapılarak elde edilmiştir ve yalnızca rehberlik amacıyla kullanılmalıdır. Güvenilir ve doğru 
olduklarına inanmamıza rağmen, kullanıcılar ürünün kullanıma uygun ve etkili olduğundan emin olmak için her zaman kendi çalışma koşullarında kendi testlerini yapmalıdır. Ürünün uygulama için 
uygunluğunu belirlemek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır. BOSS INDUSTRIA, başka bir yerde gerçekleştirilen prosedürlerin sonuçlarından veya tümü kullanıcının görevi olan personel veya 
mülkün korunmasından sorumlu tutulamaz. Ürünlerin veya yöntemlerin uygunluğu isteğe bağlıdır. Bu nedenle, garantiler veya zımni kullanım yükümlülükleri BOSS INDUSTRIAL'e atfedilmemeli ve 
bunlardan sorumlu olmamalıdır. BOSS INDUSTRIA, bu ürünün kullanımı sonucunda kullanıcının maruz kaldığı finansal kayıplar veya diğer zararlar için güvenilir değildir.


