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ÖNEMLİ BİLDİRİM: Bu b�lg�ler kullanıcının ürünler�m�z�n amaçlanan uygulaması �ç�n uygun olup olmadığını bel�rlemes�nde yardımcı olmak 
�ç�n sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm r�skler� ve sorumlulukları üstlen�r. Bu ürünler �ç�n açık veya zımn� h�çb�r garant� 
veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya 
çıkab�lecek herhang� b�r madd� zarar veya z�yandan sorumlu tutulamaz. Herhang� b�r yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve 
tüm patent hakları saklıdır. Güvenl�k B�lg� Formuna bakınız. 

F�z�ksel & Tekn�k Özell�kler 
 
Renk:
Görünüm:
Shore "D" Sertl�ğ�:
Özgül Ağırlık:
As�t D�renc�:
Darbe Dayanımı:
Jelleşme süres� @25OC :
Çalışma Süres� @25OC :
Karışım Oranı, Ağırlıkça:
Kaplama Sarf�yatı @6 mm :
Sıcaklık Dayanımı:

Açık mav�
Perdahlanab�l�r macun
90   (DIN 53505)
2,3
Sülf�r�k as�t %50 (oda sıcaklığında, daldırma)
6.0 Jm-1

90 dak�ka
45 dak�ka
5,8 : 1,3
0,5 m²
Pnömat�k hatlarda 200oC sürekl�, daldırma uygulamalarında
k�myasalın c�ns�ne göre lütfen sorunuz.

Art No:
50000- 7 kg

Ürün Tanımı: WINKEL PRO WINBACK Ultra H�gh Impact Wear�ng Compound 2 b�leşenl�, mala 
�le uygulanab�len, elast�k, yüksek darbeye d�rençl� ve k�myasallara dayanıklı mükemmel b�r aşınma 
önley�c� b�leş�kt�r.  Özel formülasyonu sayes�nde çamur pompaları, oluklar ve yüksek sürtünme 
aşınmasına maruz kalan tüm ek�pmanlarda �deal koruma sağlar. Ayrıca üstün özell�kte dolgusu 
aşınmaya, k�myasallara ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Kullanılan dolgunun yüksek 
yoğunluklu olması yüzeye geleb�lecek aşırı ısının başarılı b�r şek�lde dağıtılmasına �mkan sağlar.
* Naval Eng�neer�ng Standard 713 Smoke Tox�c�ty uygunluğuna sah�pt�r, yer altındak� uygulamalar 
�ç�n �deald�r.

Kullanım Alanı: WINBACK Ultra H�gh Impact Wear�ng Compound yen� ek�pmanların aşınmaya 
maruz kalan tüm yüzeyler�n�n kaplanmasında veya m�n�mum duruş süreler� dah�l�nde aşınmış 
yüzeylerde yama yapma amaçlı kullanılab�l�r. Ayrıca geleneksel seram�k karo yapıştırmada veya 
düşmüş seram�k parçaların yer�ne yüzey tamamlama ve düzgün b�t�ş sağlamak �ç�n de kullanılab�l�r. 
Aynı zamanda sulu çamur ve pnömat�k aktarım hatları �ç�nde �deal çözüm sağlar.

Özell�kler:                                         Avantajlar:
Kopol�mer k�myasal baz: - Klas�k epoks�lerden daha sert
    - İy�leşt�r�lm�ş sıcaklık d�renc�
    - İy�leşt�r�lm�ş k�myasal d�renç
    - Epoks�ye kıyasla daha kolay uygulama

Tanec�k yapısı:    - Pol�mer�n k�myasal kompoz�syonu daha fazla katı madde �çer�r, bu
       sayede  aşınmaya  karşı en  �y� dayanımı göster�r. Katı maddeler�n
       d�z�l�m� uygulamada yüzey�n homojen şek�lde kaplanmasına �mkan
       sağlar. Pol�mer yapı su �le temasta yapıştığı yüzey� bırakmaz.


