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Τεχνικό Φυλλάδιο 
 

 Τεχνικό Φυλλάδιο 
Έκδοση: 2 
Ημερομηνία: 10/03/2015 
Σελίδες: 1/2 

 

Repair Express 
EAN code: 8004630889662 
Περιγραφή προϊόντος: Εποξικός στόκος–κόλλα, 2 συστατικών, 
σε μορφή πλαστελίνης 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 Εποξική πλαστελίνη 
 2 συστατικών, ομοαξονικό σε αναλογία 1:1 σκληρυντής-ρητίνη 
 Χωρίς διαλύτες 
 Το σκληρυμένο προϊόν μπορεί να επεξεργαστεί μηχανικά (με γυαλόχαρτο, δράπανο κλπ) και να 
βαφεί 
 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Πλήρωση, επισκευή και συγκόλληση πολλών υλικών όπως μέταλλα, ξύλα, κεραμικά, πέτρα, πλαστικά 
(εκτός από PP,PE, Teflon® και παρόμοια) 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Προεργασία 
Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς έλαια, γράσα, σκόνη και σαθρά 
τμήματα και στεγνές. Για καλύτερα αποτελέσματα προτείνουμε το «αγρίεμα» των επιφανειών πχ με 
γυαλόχαρτο. 
 
Εφαρμογή 
Αφαιρέστε το πλαστικό film και “ζυμώστε» τα 2 μέρη έως ότου επιτευχθεί ομοιογενές χρώμα (περίπου 
1 λεπτό). Για πλήρωση διακένου ή ανάπλαση – εφαρμόστε το ομοιογενές μίγμα στη ρωγμή ή οπή και 
διαμορφώστε το επιθυμητό σχήμα με τα χέρια. Για συγκόλληση – εφαρμόστε το ομοιογενές μίγμα στη 
μια επιφάνεια και ολοκληρώστε τη συγκόλληση με το άλλο μέρος. Μέσα σε τρία λεπτά μετά από την 
επίτευξη του ομοιογενούς μίγματος, η πλαστελίνη αρχίζει να σκληραίνει. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Σύνθεση Εποξικό σύστημα 2 συστατικών σε μορφή πλαστελίνης 

Πυκνότητα (Μέρος A, B) 2g/ml, 2g/ml 

Αντίσταση στη θερμοκρασία 
-30°C έως +120°C (Μέγιστο +70°C για εφαρμογές που φέρουν 
φορτία) 

Ανοικτός χρόνος 3 λεπτά 

Χρώμα Λευκό & Μπεζ (λευκό μετά την σκλήρυνση) 

Χρόνος σκλήρυνσης 
15 λεπτά για το χειρισμό/μορφοποίηση. 
Τελική δύναμη μετά από 24 ώρες 

Τελική δύναμη (EN 1465, RTC) έως 6 N/mm2  (ανάλογα με τα υποστρώματα) 

Χρόνος ζωής (+20°C) 2 χρόνια, στην αρχική κλειστή συσκευασία 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Τα εποξικά συγκολλητικά δεν είναι κατάλληλα για χρήση με μαλακά πλαστικά όπως PE, PP ή Teflon®. 
 
Καθαρισμός εργαλείων 
Μετά την σκλήρυνση, το προϊόν μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά (τρίψιμο με γυαλόχαρτο, ράσπα, 
σκαρπέλο κλπ). Το μη σκληρυμένο προϊόν μπορεί να αφαιρεθεί με αιθανόλη ή με άλλο καθαριστικό με 
βάση την αλκοόλη. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου (+10°C έως +30°C). Για μέγιστη 
διάρκεια ζωής παρακαλούμε αποθηκεύστε το προϊόν στο χαμηλότερο επιτρεπτό θερμοκρασιακό όριο. 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Τα άδεια υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος στο 
http://mymsds.henkel.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDH# 1863223 12 x 48 g 
 

 Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην 
αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσο αφορά στην 
καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια 
αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας 
περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που 
οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου 
σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για 
πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα. 
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