MFX

MULTIFIX

ADEZIV BI-COMPONENT PE
BAZĂ DE METIL METACRILAT
CU ÎNTĂRIRE LA
TEMPERATURA CAMEREI

INFORMAŢII GENERALE
MULTIFIX este un adeziv universal, rapid pe bază
de 2 componente metil metacrilat cu întărire la
temperatura camerei.
Cele două componente, răşina şi activatorul nu
necesită pre-mixare. Procesul de catalizare
începe indată ce activatorul intră în contact cu răşina.
MULTIFIX umple neregularităţi de până la 0,8 mm.
După 2 - 5

• Reacţionează foarte repede.
• Nu necesită măsurare, cântărire sau
mixare.
• Rezistă la apă şi produse chimice.
• Rezistenţă mare la temperatură.
• Mare rezistenţă la tracţiune.
• Umple neregularităţile din materialele de
lipit.
• Nu conţine solvenţi, nu se contractă după
catalizare.
• Compensează factorii diverşi de dilatare a
materialelor.
• Uşor de folosit.
• Ideal pentru lipirea metalului cu sticla.

minute piesele pot fi mutate, iar după 2 - 3 ore
MULTIFIX prezintă 90% din puterea definitivă.
MULTIFIX ESTE DISPONIBIL ÎN DOUĂ VARIANTE: Multifix
culoare gălbuie- pentru lipiri care necesită umpleri cu
adezivi cu vâscozitate mare.
Multifix clear: transparent - pentru lipiri transparente şi
cu vâscozitate mică a răşinii.

INFORMAŢII TEHNICE ŞI AMBALAJ
Gama de temperatură: - 35°C la +155°C permanent /
+180°C: 30 minute.
Curăţare: înainte de catalizare: KSS - SSO; după
catalizare: mecanic.
Consum: 180 la 300 gr/m² aplicat în straturi de 0,15 la
0,25 mm.
In cazul grosimilor mai mari sau pentru grăbirea
catalizării, se va aplica activator pe ambele suprafeţe.

Durată de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri
uscate, răcoroase şi ferite de îngheţ.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Siguranţă.

APLICAŢII ŞI UTILIZARE

• Multifx este disponibil în două variante:

• Folosinţă universală în mentenanţă şi ateliere.
• electrotehnică.
• repararea componentelor maşinilor.

MULTIFX CLEAR:
adeziv transparent
mică vîscozitate
MULTIFIX
capacitate mare de umplere
vâscozitate mare

• echipament sportiv.
• lipiri sticlă - metal.
• fixarea oglinzilor retrovizoare.
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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 Novatio este responsabilă pentru
complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză
să
asigure
garanţii
pentru
consumul
Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de
Xintex se referă doar la condiţiile standard de
vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt
responsabili pentru daune accidentale sau daune
provenite din folosinţă neadecvată sau din
vânzarea produsului către alt client.
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