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TECHNICKÝ LIST

Tužidlo T600
Charakteristika: je kapalné tvrdidlo pro licí epoxidové pryskyřice. bez rozpouštědel Není
toxický. Jedná se o upravený alifatický polyamid s nízkou exotermickou reakcí a dlouhou dobou
zpracovatelnosti, vyznačuje se nízkou viskozitou. T-600 se používá pro nastavení zpracovatelnosti a
viskozity. Neobsahuje nonylfenol a benzylalkohol
Fyzikální parametry:
Viskozita při 25°C
Vodíkový ekvivalent
Hustota při 20 °C
Barva (Gardner)

m Pa.s.
g
kg/m 3

5-25
63
900- 960
cca 1 - 2

Směšovací poměr *** g/100 g pryskyřice 33
Doba zpracovatelnosti (100 g, 23 ° C) *** min> 5h platí pro epox. prysk. s epox. ekv. 190

Použití:

Tužidlo T600 je tvrdidlo vhodné pro licí epoxidové pryskyřice LH 206C,
LH 202, LH 203. Je vhodné k přípravě čirého kompozitního odlitku.
Doba zpracovatelnosti cca 5 hod.
Nízká viskozita směsi zaručuje dokonalé rozlití na povrchu.
Poměr k uvedeným pryskyřicím = 100:35
Balení/Skladování: Tento produkt je dodáván v sudech 180kg 30kg, 5kg, 1kg

Transport:

Produkt musí být dopravován pouze v uzavřených obalech. Skladovací teploty
by se měly pohybovat v rozmezí teplot 10-30°C. Skladované místo by mělo
být suché, a bez přímého slunečního světla. V případě správného skladování je
životnost 12 měsíců.

Bezpečnostní doporučení: Tužidlo T 600 je označen jako „C“ Žíravý podléhá tedy platným
zásadám vyplývajícím ze zásad manipulace s nebezpečnými chemickými látkami.
Informace
Další případné informace o výrobku vám poskytneme na telefonním čísle: +420 558 129 019.
Objednávky
Tel +420 585 129 010, (021, 022)
Revize 8.11.2011
Komentář:
Potenciální uživatelé by měli vést své vlastní pokusy zjistit, zda naše výrobky jsou vhodné pro daný účel.
Naše odpovědnost se řídí našimi všeobecnými obchodními podmínkami.
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