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OPIS PRODUKTU
 
 Technologia  Żywica epoksydowa
 Typ produktu Do naprawy nadwozi,  Naprawa

metalowych elementów karoserii
 Informacje dodatkowe  dwuskładnikowy

nie zawiera ołowiu
 bezrozpuszczalnikowy

 
TEROSON EP 5020 TR jest dwuskładnikowy,
bezrozpuszczalnikowym produktem o wysokiej wytrzymałości
oraz niskiej gęstości na bazie żywicy epoksydowej.
Przyśpieszone utwardzenie produktu można uzyskać poprzez
podgrzanie. TEROSON EP 5020 TR został opracowany
do napraw nadwozi i do odbudowy metalowych powierzchni
karoserii w celu zastąpienia cyny lutowniczej. Nie zawiera
izocyjanianów, silikonów i ołowiu. Produkt nie kurczy się i jest
doskonały do szlifowania. TEROSON EP 5020 TR jest
odporny na osiadanie i doskonale nadaje się do
modelowania. TEROSON EP 5020 TR nadaje się do
szlifowania po ~2,5 godz. w 23°C.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
 
Materiał jest używany jako zamiennik cyny lutowniczej, aby
wypełnić i wygładzić uszkodzenia. TEROSON EP 5020 TR
może być stosowany na stali jak również aluminium.

DANE TECHNICZNE
(Typowe wyniki testów)
 
SKŁADNIK A
Baza żywica epoksydowa
Kolor ciemnoszary
Zapach charakterystyczny
Gęstość ok. 0,9 g/cm³
SKŁADNIK B
Baza amina
Kolor biały / jasnoszary
Zapach amin
Gęstość ok. 0,7 g/cm³
Proporcje mieszania A:B
    objętościowo 2:1
Mieszanina (SKŁADNK A+B)
Kolor szary
Zapach bezwonny po utwardzeniu
Czas pracy (23°C, 50% wilg. wzgl.): ~10 min
Szlifowalny 3 mmgrubość warstwy (23
°C, 50% wilg. wzgl.):

po ~2,5 godz.

Gęstość (po utwardzeniu) ok. 0,8 g/cm³
Absorbcja wody
    24 godz. w 98 % wilg. wzgl. 
     i 40 °C

<0,5 % masy

OŚWIADCZENIE
 
Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać Kartę
Charakterystyki w celu uzyskania informacji o środkach
ostrożności i zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa.
Należy także przestrzegać krajowych przepisów
bezpieczeństwa dotyczących produktów niebezpiecznych.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
 
Klejone powierzchnie muszą być czyste, suche
i odtłuszczone.
Do przygotowania powierzchni zalecamy stosować
TEROSON VR 10 .  

APLIKACJA
 
Podczas przechowywania i transportu może wystąpić
krystalizacja żywicy. Ogrzewając klej powyżej 60 °C przez
około 60 minut, ten proces jest odwracalny. Wszystkie
właściwości materiału pozostają niezmienione. Zalecana
minimalna temperatura aplikacji to 15 °C. TEROSON EP
5020 TR nakłada się z uniwersalnych kartuszy za pomocą
ręcznych narzędzi do aplikacji (pistoletów ręcznych,
pneumatycznych lub zasilanych baterią). Należy stosować
tylko pistolety do kartuszy wyposażone w tłok. Po włożeniu
kartuszy do pistoletu należy wycisnąć porcję obu składników,
upewniając się że ich wypływ jest równoczesny
i jednorodny. Następnie należy oczyścić końcówkę
i podłączyć mikser statyczny. Aby zapewnić prawidłowe
mieszanie, należy odrzucić pierwszą wstęgę (ok. 5 cm)
produktu. Nieopróżnioną kartusze należy pozostawić
z założonym mikserem. Ponowne użycie wymaga wymiany
miksera na nowy. Nałożyć produkt na naprawianą
powierzchnię w taki sposób, aby obszar był wypełniony
materiałem z naddatkiem (od 3 do maks. 5 mm). Po
utwardzeniu zeszlifować nadmiar materiału tak aby uzyskać
wymaganą powierzchnię. Maksymalna warstwa przed
lakierowaniem to 3mm. Następnie oczyść szlifowane części
za pomocą TEROSON VR 10 . Dalsza obróbka
(np. szpachlowanie lub malowanie) odbywa się zgodnie
z instrukcjami producenta. Zalecane jest użycie szpachlówki (
TEROSON UP 210). Zalecane jest użycie BONDERITE M-NT
1455-W na oszlifowane  powerzchnie metalowe przed
nałożeniem wypełniacza. Materiał nie jest przeznaczony do
stosowania na dużych powierzchniach, takich jak panele
boczne i dachy.
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Utwardzanie:
TEROSON EP 5020 TR utwardza się bez stosowania
zewnętrznego źródła ciepła, tylko dzięki reakcji chemicznej
zachodzącej między składnikiem A i B w temperaturze
pokojowej. Czasu utwardzania, zależy od temperatury
aplikacji, grubości warstwy i temperatury otoczenia. Do
przyspieszonego utwardzania zaleca się użycie
zewnętrznego źródła ciepła. 60 °C temperatura elementu
przez 15 minut.

Czyszczenie:
Utwardzony klej można usunąć jedynie mechanicznie.
Nieutwardzony produkt może być usunięty z pomocą
TEROSON VR 10.

Klasyfikacja:
W Karcie Charakterystyki znajdują się informacje dotyczące:
Zagrożeń
Zasad transportu
Zasad bezpieczeństwa
 

PRZECHOWYWANIE:
 Wrażliwość na przemarzanie  warunkowo
 Zalecana temperatura
przechowywania

 15 do 35 °C

 Czas przydatności do użycia  12 miesiące w oryginalnym
opakowaniu

 

Klauzula Wyłączająca Odpowiedzialność
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym
zalecenia dotyczące użycia i aplikacji produktu oparte są na naszej wiedzy
i doświadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzień wystawienia TDS. 
Produkt może posiadać szeroki zakres zastosowania jak również
charakteryzować się odmiennym sposobem aplikacji i warunkami działania
w Państwa środowisku, pozostającymi poza naszą kontrolą. Henkel nie ponosi
odpowiedzialności za przydatność produktu do procesów produkcyjnych
i warunków, w odniesieniu do których jest wykorzystywany, tak samo jak nie
ponosi odpowiedzialności za zamierzone zastosowanie i rezultat działania.
Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie własnych prób w celu
potwierdzenia przydatności naszego produktu. Odpowiedzialność z tytułu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub też innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczących produktu jest wyłączona,
chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
dotyczących odpowiedzialność za produkt bądź zostało wyraźnie uzgodnione
przez strony a także w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała
spowodowanych naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Belgium NV, Henkel
Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies
France SAS I Henkel France SA należy dodatkowo uwzględnić, iż:
W przypadku gdyby Henkel ponosił jednak odpowiedzialność, niezależnie od
podstawy prawnej, nigdy nie przekroczy ona wartości danej dostawy.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Colombiana, S.A.S.
mają zastosowanie poniższe zastrzeżenia:
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym
zalecenia dotyczące użycia i aplikacji produktu oparte są na naszej wiedzy
i doświadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzień wystawienia TDS.
Henkel nie ponosi odpowiedzialności za przydatność produktu do procesów
produkcyjnych i warunków, w odniesieniu do których jest wykorzystywany, tak
samo jak nie ponosi odpowiedzialności za zamierzone zastosowanie i rezultat
działania. Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie własnych prób w celu
potwierdzenia przydatności naszego produktu. Odpowiedzialność z tytułu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub też innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczących produktu jest wyłączona,
chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
dotyczących odpowiedzialność za produkt bądź zostało wyraźnie uzgodnione
przez strony a także w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała
spowodowanych naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc., lub Henkel Canada Corporation, znajdują
zastosowanie poniższe zastrzeżenia:
Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został przygotowany w oparciu
o najlepszą wiedzę i służy jedynie celom informacyjnym. Korporacja Henkel nie
ponosi odpowiedzialności za wybraną przez użytkownika metodę lub sposób jej
zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty. Sprawą
użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby
uniknąć ew. ryzyka dla produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem
produktu. Korporacja Henkel nie uwzględnia żadnych roszczeń
związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku.
Stanowisko to wynika z faktu, że Korporacja Henkel nie ma kontroli nad
sposobami korzystania z produktu przez poszczególnych użytkowników,
nie możemy zatem współuczestniczyć w konsekwencjach ew. błędów czy
niedopatrzeń. Opisane tutaj procesy nie muszą być wyłącznie patentami lub
licencjami Korporacji Henkel. Radzimy, aby każdy użytkownik, przed
zastosowaniem produktu, przeprowadził własną próbę posługując się
przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem. Ten produkt może być objęty
jednym lub większą liczbą patentów lub opatentowanych aplikacji
amerykańskich lub innych krajów.

Używanie znaków firmowych
Poza wymienionymi jako niepodlegające wszystkie znaki firmowe występujące
w tym dokumencie są własnością Korporacji Henkel. Znak ® wskazuje, że jest
to znak handlowy zarejestrowany w urzędach patentowych USA lub innych
krajów.
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