NEUKADUR VG SP 5
Epoksydowa żywica z wypełnieniem mineralnym do odlewów

Główne cechy

Przeznaczenie

 Twardy
 Odporny na ścieranie




Produkcja form wtryskowych
Ciężkie formy próżniowe

 Obrabialny
 Odporny na wysoką temperaturę

Właściwości w stanie nie usieciowanym (wartości przybliżone)

Kolor
Proporcje mieszania
Gęstość (20 °C)
Lepkość (20 °C)

mix
g/cm3
mPa·s

NEUKADUR
VG SP 5
czarny
100
2,8
400.000

NEUKADUR
Utwardzacz VG SP 5
transparentny
6
0,9
150

Właściwości mieszaniny
Lepkość mieszaniny
Czas życia (1000 g)
Czas rozformowania ( 20 °C)
Gęstość (20 °C)
Twardość

mPa·s
minuty
Godziny
g/cm3
Shore D

DIN 53479
DIN 53505

20.000
170
48
2,7
90

W/K • m

DIN 53458
DIN 53455
DIN 53455
DIN 53457
DIN 53454
DIN 52612

150
50
0,4
9.800
180
0,7

10-6 K-1

VDE

35

10-6 K-1

VDE

30

Właściwości mechaniczne utwardzonej żywicy
Stabilność wymiarowa pod wpływem ciepła

Wytrzymałość na rozciąganie
Wydłużenie przy zerwaniu
Moduł wytrzmałości na rozciąganie
Wytrzymałość na ściskanie
Przewodność cieplna
Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej
(bez wypełniacza aluminiowego)
Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej
(z wypełniacza aluminiowym)
Skurcz liniowy

Martens °C
MPa
%
MPa
MPa

mm/m

0,1

Sposób użycia

Przed każdym użyciem żywica musi być dokładnie wymieszana, ze względu na możliwość osiadania
napełniaczy w niej zawartych.Żywice łączymy z utwardzaczem mieszając delikatnie i dość długo co optymalne
połączy dwa składniki oraz zapobieganie powstawaniu pęcherzy powietrza. Wskazane jest, aby spocząć na
kilka minut przed wylaniem zmieszanej mieszanki żywicy, powodując tym samym lepsze
odpwietrzenieproduktu.
Napełnianie produktu

System NEUKADUR VG Sp5 można napełnić wypełniaczem aluminiowym o gradacji ziaren od 0,6 - 2mm, aby
wytworzyć masę do nalewania lub stemplowania.
Stosunek wagowy 1 : 0,6-0,8 = możliwość nalewania
Stosunek wagowy 1 : 0,8-1 = masa do stemplowania.
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Po utwardzeniu w temperaturze pokojowej materiał formowalny jest w fazie kruchej.
Wyjmowanie z formy wykonuje się po 48 godzinach.Musi nastąpić późniejsze odpuszczenie. Zaleca się cykl
wygrzewania: 4 godziny w 40 °C, potem 2 godziny w 60 / 80 / 120 / 150 °C.

Forma dostawy
NEUKADUR VG SP 5
NEUKADUR Utwardzacz VG SP 5

1 kg
0,06 kg

10 kg
0,6 kg

Przechowywanie
Zalecamy przechowywanie materiału w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturach od 20 do 25 ° C.
Materiał może być używany w okresie ważności podanym na etykietach
(pierwsze 2 cyfry numeru partii wskazują tydzień,trzecia cyfra oznacza rok).

Środki ostrożności
Z pomocą aktualnych kart charakterystyki, które zawierają ﬁzyczne, ekologiczne, toksykologiczne i inne dane dotyczące
bezpieczeństwa, użytkownik może dowiedzieć się o bezpiecznym obchodzeniu się z produktem i jego przechowywaniem.

www.setus.com.pl
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