1500 ml cartridge

REMAREP ULTRA 10 - BLACK EDITION
Repareren in recordtijd - nu ook voor grotere schade
Ongeplande stilstand van transportbanden als gevolg van grotere schade is een grote
uitdaging voor exploitanten. De nieuwe zwarte kit cartridges van 1500 ml kunnen
worden gebruikt voor het herstellen van de meest uiteenlopende beschadigingen
aan transportbanden en PU-, PVC- en elastomeercomponenten en voor het opvullen
van voegen in rubberen voeringen. De reparatie wordt zeer snel uitgevoerd en de
transportband kan na een zeer korte uithardingstijd weer worden belast.

LIJM-, OPVUL- EN REPARATIEPASTA
Snel reparatiesysteem

REPARATIEKIT REMAREP ULTRA 10 zwart
REMAREP ULTRA 10 is een twee-componenten reparatiemateriaal dat uit
oplosmiddelvrij en UV-bestendig PU bestaat. Hiermee kunnen kleine en grote
beschadigingen aan transportbanden of elastomeercomponenten zeer snel
gerepareerd worden. De reparatiepasta kan eenvoudig en schoon worden
aangebracht met een accu cartridges kitpistool.
Eigenschappen
• Zeer korte uithardingstijd
• Vermindering van downtime
• Goede hechting op schone
rubberen oppervlakken
• Uitstekend bestand tegen
olie en dieselbrandstof
• Chemisch bestendig
• Eenvoudige te hanteren met behulp
van een accu cartridges kitpistool
• Geopende cartridges zijn herbruikbaar
tot 30 dagen na openen cartridges

Accu cartridge kitpistool

Toepassingsgebieden
• Reparatie van beschadigingen aan
afdekplaten
• Reparatie van scheuren in de
lengterichting van transportbanden
• Tijdelijk afdichting van perforaties
op transportbanden
• Vullen van naden in rubbervoeringen
• Cosmetische reparaties aan
PU, PVC en elastomeer onderdelen
REMAREP ULTRA 10
1500 ML

Technische gegevens (de volgende gegevens zijn gemiddelde waarden)
Polymeer basis

PP

DIN ISO 1629

Soortelijk gewicht

1.09 g/cm³

DIN EN ISO 1183-1

Kleur

Zwart

Slijtage

80 mm³

Verwerkingstemperaturen

-40°C to +120°C

Hardheid na 15 min.

65 Shore A

DIN ISO 48-4

Hardheid na 60 min.

73 Shore A

DIN ISO 48-4

DIN ISO 4649

Item nr.

Artikel

525 3315

REMAREP ULTRA 10 (1500 ml), incl. 3 statische mengers

525 3214

REMAREP ULTRA 10 statische mengers (10 stuks/pak)

525 3325

REMAREP ULTRA 10 accu cartridge kitpistool
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Houdbaarheid vanaf productie is 18 maanden bij 17°C - 29°C in originele verpakking

