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UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemesinde yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla 
bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya 
kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten 
korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. 

WINKEL PRO 2K CA
Hızlı Yapıştırıcılar

Art. No. :
20210

Ambalaj:
10 g

WINKEL PRO 2K CA dolgu gerektiren özel uygulamalar için geliştirilmiş, 
jel formlu, iki bileşenli bir hızlı yapıştırıcıdır. Bileşenler arası karışım oranı 
4:1’dir. Bu yüksek performanslı süper yapıştırıcı metal, plastik ve ahşap 
gibi yüzeylerde iddialı uygulamalar için uygundur. Gözenekli yüzeylerdeki 
boşlukları çok iyi doldurarak yapıştırır. Jel formu sayesinde dikey yüzeyler 
ve baş üstü uygulamalar için idealdir. Sertleşirken çekme yapmaz. 
Mekanik olarak işlenebilir. Geleneksel iki bileşenli yapıştırıcılara kıyasla 
ortalamanın üzerinde bir tokluğa ve daha hızlı yapıştırma gücüne sahiptir.

Uygulanacak parçaların kuru, temiz ve yağdan arındırılmış olması gerekir, WINKEL PRO Fast Cleaner ile yüzey 
temizliği tavsiye edilir. WINKEL PRO 2K CA ve yapıştırılacak yüzeyler uygulama öncesi +18°C ile +25°C arası 
sıcaklıkta olmalıdır. İkiz pistonu şırınga gövdesine yerleştirin. Ürün kapağını açıp her iki bileşen de serbestçe 
çıkana kadar bir miktar bastırın. Kartuşun ağzını bir bezle silip karıştırıcı ucu takın ve yapıştırıcı bileşenleri 
homojen bir karışım şeklinde çıkana dek bir miktar daha bastırın. Malzemeyle uyumu önceden test edilmesi 
koşuluyla max. 5 mm’e kadar büyük boşlukların doldurulması mümkündür. Yapıştırılmış parçalar ilk tutuş süresi 
boyunca hareket ettirilmemeli ve aşırı basınca maruz bırakılmamalıdır.  Kuruma süresi ve yapıştırma kalitesinin 
optimum olabilmesi için yüzey sıcaklığı çok öenmlidir; uygulamanın standart çevre koşullarında (+23°C ila +25°C 
sıcaklık ve %50 nem) gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. Yapışma zorluğu olan PP, PE vb yüzeyler için lütfen teknik 
ekibimize danışınız.

Ürün Tanımı / Kullanım Alanı

Kimyasal baz:
Karışım oranı: 
Renk (A, B) : 
Yoğunluk A:
Yoğunluk B:  
Viskozite A (25°C):
Viskozite B (25°C):
Parlama noktası:
Uygulama Sıcaklığı:
Çalışma süresi:
Boşluk doldurma max:
Optimum boşluk:

Etil siyanoakrilat
4:1
Saydam, Şeffaf
1,05-1,07 g/mL     (DIN 53217)
1,15-1,16 g/mL     (DIN 53217)
175-200 Pa∙s    (Brookfield)
20-100 mPa∙s     (Brookfield)
+87°C     (DIN 51755)
optimum +23°C
3-4 dakika
5 mm
2 mm

Teknik Özellikler (sertleşmeden önce)

Kullanım Şekli

Açılmamış ambalajda raf ömrü 9 aydır. Optimum depolama sıcaklığı +2°C ila +10°C aralığındadır. Daha yüksek 
depolama sıcaklıkları ürünün raf ömrünü önemli ölçüde kısaltır. Depolama sıcaklığı +2°C'nin altına 
düşmemelidir. Ürünü doğrudan güneş ışığı/ısı, çok düşük sıcaklıklar ve nemden koruyunuz.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Gerilme kesme mukavemeti:
Çalışma sıcaklık aralığı:
Sıcaklık dayanımı:
İlk tutuş (çelik):
İlk tutuş (kumlanmış çelik):
İlk tutuş (paslanmaz çelik):
İlk tutuş (alüminyum):
İlk tutuş (PC):
İlk tutuş (ABS):
İlk tutuş (PMMA):
İlk tutuş (ahşap-çam):
İlk tutuş (ahşap-kayın): 
Son mukavemet: 

14-16 N/m²
-10°C ile +40°C arası
-40°C ile +100°C arası
5-10 saniye
10-15 saniye
15-20 saniye
5-10 saniye
10-15 saniye
20-30 saniye
70-90 saniye
30-45 saniye
7-15 saniye
8 saat

Teknik Özellikler (sertleştikten sonra)


