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UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

POWER-FIX

PFX

DANE TECHNICZNE

POWER-FIXPOWER-FIX
CHEMICZNY SPAWCHEMICZNY SPAW

Szybkowi¹¿¹cy, dwusk³adnikowy klej na bazie 
metakrylanów

Prosty w u¿yciu - jeden produkt do wiêkszoœci napraw
w zakresie klejenia.

Doskonale wype³nia nierównoœci powierzchni.

Odporny na udary mechaniczne i rozrywanie.

Wykazuje dobr¹ odpornoœæ na dzia³anie czynników
atmosferycznych, chemicznych i termicznych.

£¹czy metale, tworzywa sztuczne, ceramikê i materia³y
drewnopodobne.

POWER-  - chemiczny spaw, jest tiksotropowym klejem najnowszej 
generacji o wysokiej lepkoœci, utwardzaj¹cym siê równie¿ w niskich 
temperaturach i w grubo na³o¿onych warstwach. Lepkoœæ kleju i jego silna 
adhezja do pod³o¿a umo¿liwiaj¹ ³¹czenia równie¿ na powierzchniach 
pionowych. Po³¹czenia wykonane przy pomocy kleju charakteryzuje siê 
wysok¹ odpornoœci¹ na wibracje, udary mechaniczne, dzia³anie 
promieniowania ultrafioletowego, wodê, roztwory soli, kwasy, ³ugi. POWER-

 w technice monta¿u zastêpuje spawanie, nitowanie, lutowanie, 
po³¹czenia œrubowe i przy pomocy gwoŸdzi.
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Barwa: be¿owa, kremowa
Stosunek mieszania: 1:1
Postaæ: ¿el
Gêstoœæ w temp. 20°C: 1,03g/cm³
Lepkoœæ w temp. 20°C: 12000cPs
Czas przygotowania: 1 do 3 min
Czas ustalania w temp. 20°C: do 3min
Czas suchego dotyku w temp. 20°C: 10 min
Czas wi¹zania do uzyskania odpornoœci mechanicznej w temp. 20°C: 4h
Czas wi¹zania do uzyskania pe³nej odpornoœci chemicznej w temp. 20°C: 24h
Odpornoœæ na temperaturê: od -55 do 120°C
Wytrzyma³oœæ na œcinanie i rozci¹ganie wg ASTM D1002 w N/mm²:
- poliwêglan: >9,65 (próbka uleg³a pêkniêciu)
- ABS: >9 (próbka uleg³a pêkniêciu)
- stal nierdzewna: 24
Odpornoœæ na oddzieranie na stali konstrukcyjnej wg ASTM D1876:7015kg/cm
Twardoœæ Shore A: 78
Wytrzyma³oœæ dielektryczna wg ASTM D149 w kV/mm: 20
Przydatnoœæ do u¿ycia: 12 miesiêcy, przechowywaæ w suchym, 
ch³odnym miejscu, chroniæ przed mrozem.
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie charakterystyki.

Stosowaæ bezpoœrednio na jedn¹ z klejonych powierzchni. Aby zapewniæ 
maksymaln¹ wytrzyma³oœæ wi¹zania, powierzchnie musz¹ byæ pokryte w 
ramach okreœlonego czasu przygotowania. Wszystkie czynnoœci podczas 
klejenia, pozycjonowania i mocowania powinny nast¹piæ przed up³ywem 
czasu przygotowania. Ruch klejonych czêœci lub powierzchni po up³ywie 
czasu ustalania mo¿e spowodowaæ, ¿e powsta³e po³¹czenie bêdzie mia³o 
ni¿sze parametry wi¹zania ni¿ normalnie. Zastosowanie kleju w 
temperaturze 18°C - 26°C zapewnia prawid³owe po³¹czenie. Temperatura 
poni¿ej 18°C spowalnia proces klejenia, a powy¿ej 26°C zwiêksza szybkoœæ
utwardzania.
POWER-  jest dostêpny w podwójnym kartuszu. Aby w³aœciwie 
zaaplikowaæ klej, nale¿y u¿yæ koñcówki mieszaj¹cej oraz pistoletu. Pistolet 
umo¿liwia odpowiedni¹ aplikacjê kleju na klejone powierzchnie. 
Uwaga: przy przerwach d³u¿szych ni¿ 3 min. w aplikacji kleju nale¿y 
wymieniæ koñcówkê.
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Kod artyku³u           Nazwa                    Opakowanie            Rodzaj

PFX                          POWER-FIX           50ml- 2 x 25ml         Kleje, uszczelniacze
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