K-Bond 15
Informacja o produkcie / Technical Specification
Nazwa produktu: K-Bond 15

Klej 2-składnikowy do kauczuku
bromobutylowego
Typ:
na bazie kauczuku
bromobutylowego (BIIIR)

Opis produktu:

Product Name: K-Bond 15

dual component- fabricated binder for
bromobutyl-rubberbond
Type:

based on Bromobutyl-rubber
(BIIR)

Product description:

K-Bond 15 jest roztworem kleju w
rozpuszczalnikach organicznych na bazie kauczuku
bromobutylowego (BIIIR).

K-Bond 15 is a bonding adhesive solution in an
organic solvent based on Bromobutyl-rubber (BIIR).

K-Bond 15 jest specjalnym roztworem kleju z
bardzo długim „czasem otwartym”, co umożliwia
bezpieczną obróbkę okładzin gumowych z k-butylu.
Specjalny skład kleju pozwala na odparowanie
rozpuszczalników i następujące w kolejnej fazie
klejenie odznaczające się dużą przyczepnością
początkową.
Po samo wulkanizacji lub wulkanizacji w autoklawie
K-Bond 15 gwarantuje trwałe i odporne na dyfuzję
połączenie gumy i metalu w okładzinie gumowej z kbutylu, jak np.K-Butyl 15 i K-Butyl 22.

K-Bond 15 is a special adhesive solution with a
very long "open time" for safe processing of K-butyl
rubber linings.
The special composition allows the evaporation of
the solvents, and thereafter the bonding with very
high initial adhesion.
After self or autoclave vulcanization guaranteed KBond 15 a permanent, non-diffusing rubber / metal
compound of K-butyl rubber, such as K-Butyl 15
and K-Butyl 22.

Właściwości produktu:

Product properties:

Kolor:

składnik A (łososiowy)

Colour:

Component A (salmoncolour)

składnik B (niebieski)
Component B (blue)
Gęstość:

0,92 g.cm-3

Zawartość substancji
stałych:

25 %

Stabilność podczas
magazynowania:

6 miesięcy w
temperaturze
pokojowej
1 rok w
warunkach
składowania
w chłodzie (+5 °
C)

Aplikacja:
Proporcja łączenia:

Density:

0,92 g.cm-3

Solid material content: 25%
Storing stability:

6 months at room
temperature
1 year in cool conditions
(+5 ° C)

Application:

brush

Mixing ratio:

Component A: 100
Component B: 5

Nakładanie cienkiej warstwy,
składnik A: 100
składnik B: 5

Powyższe informacje o produkcie oraz parametry bazują na stanie wiedzy, jaki dziś posiadamy. Nie stanowią zapewnienia o właściwościach produktu i nie są prawnie
obowiązujące. Zastrzega się możliwość zmian uwarunkowanych technicznie..
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