
Reçine 
beyaz 

17.000 – 30.000 mPas 

10
     0,96 – 1,01 g/cm³ 

 Kürleştirici ajan
krem

35.000 – 55.000 mPas 

1 
     1,05 – 1,10 g/cm³ 

TEKNİK BİLGİ FORMU
WINPOLY
2 bileşenli yapısal yapıştırıcı

Ürün Tanımı

WINPOLY darbeye dayanıklı, iki bileşenli özel bir yapısal 
yapıştırıcıdır. Solvent içermez. Polipropilen (PP), polietilen 
(PE), Teflon®, EPDM (etilen propilen dien monomer) gibi 
yapıştırılması zor yüzeyleri/metalleri ve düşük yüzey enerjili 
plastikleri yapıştırmak için kullanılır. WINPOLY, hibrit akrilat 
bazlı yüksek kaliteli formülasyonu sayesinde nem ve 
kimyasallara karşı mükemmel bir dirence sahiptir.
 Yüzeylerde ön işlem gerektimez.
 Düşük viskozitesiyle uygulama kolaylığı sağlar
 Nem ve kimysallara yüksek dirençlidir
 Farklı genleşme katsayılarına sahip yüzeylerin yapıştırılması için idealdir
 Pürüzlü yüzeylerde kolay uygulanır
 Elverişsiz uygulama koşullarında dahi güçlü yapıştırma sağlar

Kullanım Alanları / Uygun Malzemeler

• Otomotiv yan sanayi, güneş enerjisi teknolojisi, hassas mekanik, elektronik, optik gibi alanlarda, ayrıca cam
yapıştırmada veya yapısal parçaların montaj ve sabitlenmesinde kullanılmaktadır.

• WINPOLY, polipropilen (PP), polietilen (PE) gibi poliolefinleri, Teflon® veya EPDM (etilen propilen dien monomer)
gibi düşük yüzey enerjili plastikleri yapıştırmak, contalamak ve sarmalamak için kullanımı idealdir.

• Ayrıca ABS, sert PVC, PC, PMMA gibi plastikler, metaller, cam ve ahşap için de uygundur.

Teknik Özellikler

Renk:
Viskozite (25°C): 
(Brookfield DV-II, spindle 4, 20 rpm) 
Hacimce karışım oranları: 
Yoğunluk (23°C) DIN 53217: 
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Uygulama Özellikleri 

Çalışma süresi: 
Sabitleme süresi (25°C): 
Son mukavemet (25°C):  
Boşluk doldurma:  
Çalışma sıcaklığı:

~ 2,5 - 3 dakika 
~ 90 – 250 dakika 
~ 8 – 24 saat  
0,25 - 3 mm 
20 – 25 °C 

Teknik Özellikler (sertleştikten sonra)

Krem / şeffaf 
1,01 g/ml
-55°C ila +80°C arası
33°C
55
122°C        DIN 51758

 ~ % 5  

Renk: 
Yoğunluk: 
Sıcaklık dayanımı: 
Camsı geçiş sıcaklığı: 
Shore D sertliği:
Parlama noktası:   
Uzama:  



TEKNİK BİLGİ FORMU
WINPOLY
2 bileşenli yapısal yapıştırıcı

Kesme Gerilme Mukavemetleri @23oC

PP: 
PE: 
PTFE: 
FRP: 
Paslanmaz Çelik:
Alüminyum:
PVC:
ABS: 
Akrilat: 
Soğuk haddeli çelik:

7,5 N/mm2

7,0 N/mm2

1,5 N/mm2

17,1 N/mm2 
15,9 N/mm2

15,7 N/mm2

14,1 N/mm2

10,5 N/mm2 
6,6 N/mm2 
17,2 N/mm2 

Kullanım Şekli

Yüzey ön hazırlık:
Yapıştırılacak yüzeyler kuru ve yağ, toz, boya, pas ve diğer tüm kirleticilerden arındırılmış olmalıdır. Genel olarak, 
optimal bir uygulama sağlamak için malzeme tipine bağlı olarak uygun bir temizleyici kullanın. (Metaller saf aseton 
veya izopropanol, plastik/kompozit malzemeler ise izopropanol ile temiz bir bez yardımıyla temizlenebilir.) Ayrıca 
yüzeylerin zımparayla hafifçe pürüzlendirilmesi tavsiye edilir.
UYARI: Ön işlem için benzin veya düşük kaliteli alkol kullanmayınız.

Uygulama:
Optimum uygulama sıcaklığı +20°C ile +25°C arasındadır. Daha yüksek veya daha düşük sıcaklıklar çalışma 
süresini etkiler. Her kullanımdan önce, kullanılacak karıştırıcı ucun kartuşa ve kartuşun ise tabancaya doğru 
şekilde yerleştirildiğinden emin olunmalıdır. Optimum yapıştırma için, yüzeylere uygulanmadan önce az miktarda 
yapıştırıcı sıkılarak WINPOLY bileşenlerinin iyi karıştırılması sağlanmalıdır. WINPOLY uygulandıktan sonra 
yüzeylerin birleştirilmesi tabloda belirtilen çalışma süresi dolmadan gerçekleştirilmelidir. Tam mukavemete (24 
saat) tam kuruma sonrasında ulaşılır. Uygulama sonrası ürün fazlası kürleşme başlamadan uygun bir solvent ile 
temizlenebilir; kürleşmiş yapıştırıcı sadece mekanik olarak çıkarılabilir.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Ürünün optimum depolama sıcaklığı +0°C ila +4°C aralığındadır. Açılmamış ambalajında raf ömrü, +0°C ila +15°C 
aralığındaki depolama sıcaklığında 12 aydır. Daha yüksek depolama sıcaklıkları ürünün raf ömrünü önemli ölçüde 
kısaltır (15°C ila +23°C aralığında depolandığında ürün raf ömrü 6 aydır.) ve kartuşun hasar görmesine neden 
olabilir. Depolama sıcaklığı +0°C'nin altına düşmemelidir. Uygulama öncesi ambalaj oda sıcaklığına getirilmelidir.
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Art. No. :
200 125

Ambalaj:
37 ml

ÖNEMLİ BİLDİRİM: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını 
belirlemesinde yardımcı olmak için 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. 




