Technische Fiche

LOXEAL INSTANT 67

Beschrijving
Loxeal IS 67 is een cyanoacrylaatlijm op alcoxy-ethylbasis met een geringe geur en een gering bloei-effect. Het is niet irriterend en
het is bijzonder geschikt voor gebruik in slecht geventileerde of gesloten werkruimtes.
Loxeal IS 67 is ideaal voor het verlijmen van een breed scala aan materialen, zoals metalen, kunststoffen en elastomeren. Het
vermijdt bloeivorming in de buurt van de lijmzone en zorgt voor een uitstekende esthetische afwerking in toepassingen die dit
vereisen. De typische uithardingstijd maakt het mogelijk de onderdelen aan te passen tijdens de assemblage.

Typische fysische eigenschappen

Weerstand tegen omgevingsinvloeden

Samenstelling:
alcoxy-ethyl cyanoacrylate
Kleur:
Kleurloos
Viscositeit (+25°C - mPa s):
1300
Soortelijk gewicht (g/ml):
1,1
Gapfill:
10 - 200 microns
Vlampunt:
zie het veiligheidsinformatieblad
Temperatuurbereik:
-50°C/+100°C
Houdbaarheid: 1 Jaar in ongeopende verpakking

Onderstaande grafiek toont de mechanische sterkte van het
product (%) ten opzichte van de temperatuur.
Staalmonster - ISO 4587

Typische uithardingseigenschappen
De uithardingssnelheid hangt af van het gebruikte substraat,
de spleet, de temperatuur en de omgevingsvochtigheid.
Substraat
droog tijd (seconds)
Plastiek
* PVC
* Phenolic Hars
* ABS
Metalen
* Staal
* Aluminium
* Zink
Variabele substraat
Neoprene/NBR :

20 - 60
10 - 40
20 - 60

Chemische bestendigheid

30 - 70
10 - 20
60 - 180

5 - 10

Typical Proprieties of the Cured Adhesive
Tensile strength, Steel, ISO 6922 (N//mm2):
Shear strength, Steel, ISO 4587 (N//mm2):
Refraction index n 20D:
Electrical resistivity DIN 53482 (Ω mm):
Dielectric strength ASTM D 149 (kV/mm):
Dielectric constant DIN 53483 (1MHz):

25
20
glasachtig
>1015
25
3

Verouderd bij de aangegeven temperatuur onder de
onderstaande omstandigheden na 24 uur na polymerisatie.
Substantie
°C Resistance Resistance Resistance
na 100 h
na 500 h
na 1000 h
Motor olie
40
goed
discreet
discreet
Alcohol
25
excellent
excellent
excellent
Benzine
25
excellent
discreet
discreet
Relatief
40
discreet
laag
null
Luchtvochtig
90%
Gekoelde
25
laag
laag
null
gassen
* Voor informatie over resistentie tegen andere chemicaliën, neem
contact op met de technische dienst van Loxeal
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Gebruiksaanwijzing
•
Voorbereiding van het oppervlak
Voor het beste resultaat de oppervlakken van metalen en
plastic ondergronden licht krassen (niet aanbevolen voor
polyolefinen).
Ontvetten en reinigen met een voor de ondergrond geschikt
reinigingsmiddel (b.v. Loxeal Cleaner 10 of Aceton of Isopropyl
Alcohol).
Voor het verlijmen van kunststoffen met een lage oppervlakteenergie, zoals polyolefinen, PTFE, siliconenrubbers en
sommige rubbersoorten, Loxeal Primer 7 op het oppervlak
aanbrengen en wachten tot het oplosmiddel verdampt is.
•
Montage
Breng de lijm aan op één oppervlak en koppel de onderdelen
zodra de neersmelt voltooid is.
Druk de delen aan en houd ze op hun plaats gedurende de tijd
die nodig is voor de bevestiging. Oefen geen druk uit op de
verbinding voordat de functionele sterkte is bereikt.
Om de lijm buiten de voegzone te polymeriseren, gebruikt u
Loxeal Activator 9 om de reactie van de aan de lucht
blootgestelde lijm te versnellen.
•
Reinigen
Verwijder overtollige lijm buiten het lijmgebied. Het is
belangrijk om de mengapparatuur te reinigen
voordat de lijm is uitgehard. Zodra de lijm is
uitgehard, is een mechanische handeling nodig om de lijm te
verwijderen.
Het is ook mogelijk om het uitgeharde cyanoacrylaat te
verwijderen door Loxeal CR1 of CR2 te gebruiken volgens de
instructies in hun respectieve TDS.
Opslag
Bewaar het product in een koele en droge ruimte bij een
temperatuur van maximaal +25°C. Om verontreinigingen te
voorkomen verpakkingen niet her vullen met gebruikt product.
Voor meer informatie over toepassingen, opslag en
behandeling kunt u contact opnemen met de technische dienst
van Loxeal
Veiligheid en behandeling
Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.
Nota
De hierin opgenomen gegevens, verkregen in de laboratoria
van Loxeal, worden slechts ter informatie gegeven; indien
bijzonderheden vereist zijn, gelieve contact op te nemen met
de technische afdeling van Loxeal. Loxeal staat garant voor
een constante kwaliteit van de geleverde producten volgens
haar eigen specificaties. Loxeal kan geen verantwoordelijkheid
nemen voor de resultaten verkregen door anderen, welke
methoden niet onder Loxeal controle staan. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid voor
het doel van de gebruiker van elk hierin genoemd product te
bepalen. Loxeal wijst alle expliciete of impliciete garanties af,
inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald doel, voortkomend uit de verkoop of het gebruik
van Loxeal producten. Loxeal wijst specifiek elke
aansprakelijkheid af voor gevolgschade of incidentele schade
van welke aard dan ook, inclusief gederfde winst.
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