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RǍŞINǍ POLIURETANICǍ - UNISECT 2155
Rǎşina UNISECT 2155 este o rǎşina poliuretanicǎ transparentǎ creatǎ pentru a fi utilizatǎ la realizarea etichetelor,
insignelor, brelocurilor, etc. Când este uscatǎ complet aceasta prezintǎ o excelentǎ stabilitate a culorii, rezistentǎ şi
aderentǎ la majoritatea tipurilor de substrate folosite în acest domeniu.
Caracteristici ale rǎşinii:
Partea A
Proprietate
Culoare
Gravitatie specifica la 25°C
Vâscozitate la 25°C

Partea B
Proprietate
Culoare
Gravitatie specifica la 25°C
Vâscozitate la 25°C
Valoare NCO

Valoare
Transparentǎ
1.04 ± 0.01
270 ± 30

Valoare
Transparentǎ
1.08 ± 0.01
200 ± 20
30.0 ± 0.2%

Proprietaţi ale elastomerului dupǎ uscare
Proprietate
Culoare
Gravitaţie specificǎ la 25°C
Proporţii amestec
Duritate masuratǎ in shore
Rezistenţǎ la întindere
Alungire la rupere
Timp de lucru dupǎ efectuarea
amestecului, la 25° C pt 100 g amestec
Stabilitate UV – QUV **

Valoare
Transparentǎ
1.06 ± 0.01
Partea A : Partea B -> 2 : 1
55 ± 5
90 MPa
220 %
8-12 minute
Nu se îngǎlbeneşte dupa 4000 ore

**QUV Test – Expunere UV timp de 8 ore la 60°C folosind o lampǎ cu o emisie de 340 nm, urmatǎ de 4 ore la temperatura de 50°C
şi umiditate de 95% într-un ciclu continuu.

Toate testele menţionate au fost realizate pe specimene uscate timp de 7 zile la temperaturi de 7 zile.
Deşi elastomerul este uscat complet doar dupǎ 7 zile, în practicǎ acesta poate fi manevrat fǎrǎ a produce daune dupǎ o
ucare timp de 12-24 ore la 25°C.
Depozitare şi manevrare
Depozitarea rǎşinii trebuie fǎcutǎ în condiţii uscate, departe de contact direct cu razele solare, la temperaturi cuprinse
între 15°C şi 25°C. La temperaturi scazute, partea B poate cristaliza.
Se recomandǎ a evita total contactul direct cu pielea, iar realizarea lucrǎrilor trebuie facutǎ în zone cu o ventilaţie
adecvatǎ.
Înainte de a începe lucrul cu acest tip de rǎşinǎ va rugǎm sǎ citiţi fisa de siguranţǎ a produsului.

Informaţiile pezentate în aceastǎ fisǎ tehnicǎ sunt corecte limitandu-se la cunoştintele Unisect Resorces LTD. Deoarece utlizarea produsului nu poate
fi controlatǎ de Unisect Resorces LTD, utilizatorii trebuie sǎ determine singuri compatibilitatea produsului, şi nu va fi acceptatǎ nici o responsabilitate
în ceea ce priveşte daunele rezultate din utilizarea rǎşinii.

