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FAST FIX FLEXIBLE

ADEZIV FLEXIBIL SI RAPID
PENTRU LIPIRI
TRANSPARENTE

INFORMAȚII GENERALE
FAST FIX FLEXIBLE este un adeziv cianoacrilat
transparent care are o excelentă putere de adezivare
pe majoratitatea materialelor și este flexibil după
catalizare.

• Excelent pentru lipirea materialelor
elastice și sub încărcări dinamice
• Lipire flexibilă cu un timp mai lung de
lucru
• Rezistența la temperatură de la -40°C
până la +120°C
• Rezistență foarte bună la soluții chimice
și umiditate
• Economic în utilizare
• Fast Fix Aktivator accelerează catalizarea
• Rezistă la umiditate, șocuri, alunecare și
impact

FAST FIX FLEXIBLE este rezistant la solvenți, uleiuri,
benzeni, la fluctuații de temperatură ridicată și joasă.
FAST FIX FLEXIBLE este ideal pentru aplicații care intră
în contact cu umiditatea.

INFORMAȚII TEHNICE
Culoare: incolor.
Vâscozitate dinamică (at 25°C): 2300-3300 mPas.
Densitate (la 20°C): 1,05 g/cm³
Punct de inflamabilitate: > 80°C.
Rezistența la forfecare oțel pe oțel: > 18 N/mm².
Rezistența la rupere pe oțel: > 20 N/mm².
Rezistența la impact oțel pe oțel: 3 - 4 J/cm².
Rezistența la desprindere (T-peel): 3 - 4 N/mm
Gama de temperatură: -40°C la +120°C.
Punct de topire: +165°C.
Solubilitate în apă: hidrolizare
Durata de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri
uscate, răcoroase și ferite de îngheț.
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de securitate.

NOTĂ: Fast Fix Flexible trebuie să fie depozitat în locuri
răcoroase, uscate și întunecoase. Durata de valabilitate
este de cel puțin 9 luni dacă este depozitarea la
temperatura camerei (18-25°C). Dacă este depozitat la
+5°C(ex. în refrigerator), durata de valabilitate poate fi
extinsă la 12 luni. Produsele trebuie să fie aduse la
temperatura camerei înainte de folosire.
Vă recomandăm depozitarea Fast Fix Flexible în
general în refrigerator.

APLICAȚII ȘI UTILIZARE
• Materialele potrivite pentru lipire cu FAST FIX
FLEXIBLE: ABS, aluminiu, bachelită, bronz, butil,
celuloid, clropren, crom, delrin, sticlă, cupru,
cauciuc natural, NBR, Neopren, nitril, nylon, fenol,
policarbonat, PUR, MUR, Viton, Teflon, polistiren,
porțelan, PVC rigid, oțel inox, oțel.
• Ideal pentru îmbinări de metal și cauciuc
• Pentru lipirea rapidă a cauciucului natural și
artificial, plastice, metalice ...
• Pentru lipirea cauciucului și a plasticelor care
sunt supuse la fluctuații de temperatură și
umiditate
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• FAST FIX FLEXIBLE face posibilă o adezivare
puternică între diverse materiale cu excepția
polietilenei, polipropilenă, silicon și fluor,
elemente care conțin plastice.
• Pentru materiale poroase: utilizați FAST FIX
ACTIVATOR.
• Utilizarea FAST FIX ACTIVATOR poate duce la
deformări ale lipiturii și la o scădere de
flexibilitate.

Denumire
Fast Fix Flexible Easy

NOTĂ
Toate informaţiile incluzând imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este
potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de
comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile
lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă
pentru complitudinea si corecteţea informaţiilor şi
refuză să asigure garanţii pentru consumul
Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de
Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard
de vânzare ale produsului. În niciun caz
Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune
accidentale sau daune provenite din folosinţă
neadecvată sau din vânzarea produsului către alt
client.
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