System iniekcyjny

WEBAC® B16
Przyspieszacz reakcji do ¿ywic poliuretanowych przenosz¹cych
naprê¿enia WEBAC 1610 i 1660

Obszary zastosowań
Skraca czas przerabiania, sieciowa do fazy niepłynnej i całkowitego sieciowania żywic poliuretanowych
WEBAC 1610 i WEBAC 1660

Wskazówka dotycząca przerabiania
• Ilość przyspieszacza odnosi się do całości materiału (sumy składników A+B) poszczególnego produktu
• Zalecana ilość przyspieszacza to maksymalnie 5% w stosunku do całości przerabianego materiału
(sumy składników A+B)
• Przed przerabianiem przyspieszacz wymieszać z komponentem A określonego produktu
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Wartości

Parametry techniczne
o

Czas przerabiania przy 10 C
Badanie WEBAC zgodne z ISO 9514

WEBAC 1610

WEBAC 1660

12oC

20oC

12oC

20oC

bez B16

50 min

35 min

45 min

25 min

1,0% B16

30 min

20 min

30 min

18 min

2,0% B16

15 min

11 min

18 min

10 min

3,0% B16

8 min

6 min 30 s

15 min

8 min

4,0% B16

5 min

5 min 30 s

9 min

4 min

5,0% B16

5 min

4 min 30 s

5 min

2 min 30 s

Dostępne opakowania

webac@webac.pl

www.webac.pl

1 kg

Podane wielkości zostały uzyskane w laboratorium. Mogą być zmienione w zależności od warunków panujących w miejscu pracy.

Uwaga:
Przyspieszacz Webac B 16 stosuje się uzupełniająco, a nie zamiast, standardowego komponentu B
poszczególnego typu żywicy.
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Niniejsza Karta Techniczna jest zgodna z aktualnym stanem naszej wiedzy i doświadczeń. Zawarte w niej informacje jak tez objaśnienia naszych doradców są niewiążące.
Ze względu na to , iż nie znane są nam chemiczne, fizyczne i techniczne uwarunkowania konkretnego zastosowania, zawarte w Karcie Technicznej informacje nie
zwalniają użytkownika produktu z przeprowadzenia własnych badań i prób pod względem przydatności do określonego celu w konkretnych warunkach. Dane zawarcie
w Karcie Technicznej nie stanowią tym samym gwarancji przydatności do określonego celu. Za przestrzeganie przepisów i wymogów w zakresie stosowania
odpowiedzialny jest użytkownik produktu

