
PLATINUM

Премиум епокси-акрилатно лепило

Техническа характеристика

Характеристика: AKEMI PLATINUM епокси- акрилатни лепила, течни или китообраз-

ни, са 2К продукти на основата на ненаситени епоксиакрилатни смоли, разтворени 

в стирен. 

Продуктите се отличават със следните свойства:

● Широк спектър на употреба поради благодарение на различните консистенции

● Много светъл прозрачен цвят

● Бързо втвърдяване (15-40 минути)

● Отлично изсъхване на повърхността

● Изключително добра полируемост

● Подобрена защита от пожълтяване

● Много добра адхезия към естествен камък дори при високи температури (60°-70°С/ 140°-158°F), при ниско изла-

гане на натоварване 100°-110°С/ 212°-230°F.

● Устойчиво на вода, петрол и минерални масла

● След втвърдяване продуктът не представлява риск за здравето при контакт с хранителни продукти- сертифицира-

но от независим германски институт.

Област на приложение:  Лепилата AKEMI Platinum основно се използват в каменопреработващата индустрия

за залепяне на естествен камък, изкуствен камък, керамика и техно керамика (напр. Dekton, Lapitec, Neolith, Lami-

nam, Kerlite, Maxfine), за подсилване на плочи от естествен камък в комбинация със стъклофибърни продукти (ла-

миниране) и за формиране на заместител на камък в комбинация с натрошен камък и пясък.

Специални свойства:

PLATINUM clear flowing консистенция с умерен вискозитет

PLATINUM knife grade/ L-Special гъста китообразна консистенция за вертикално приложение

Указание за употреба:

1. Повърхността, която ще се обработва, трябва да е чиста, напълно суха и награпена.

2. Възможно е оцветяване с AKEMI оцветяващи пасти за полиестер или с оцветяващ концентрат макс. 5%.

Platinum knife grade/ L-special може да се разреди до желаната консистенция с добавяне на Platinum clear flowing

3. Добавете 1 до 3 грама бял втвърдител за всеки 100 грама лепило (4-5 cm от втвърдителя отговарят на 1 грам)

4. Основно смесете двата компонента. Отвореното време на сместа е  5 до 15 минути (при 20°С/68°F) в зависимост

от продукта и използваното количество втвърдител

5. След 15 - 40 минути залепените части могат да бъдат механично обработвани (шлайфане, фрезоване, пробиване)

6. Процесът на втвърдяване се ускорява при по- високи, и се забавя при ниски температури.

7. Инструментите могат да бъдат почистени с AKEMI нитроразредител.

Специални забележки: 

За защита на ръцете използвайте AKEMI течни ръкавици.

Количество втвърдител, по- голямо от 4%, намалява адхезията и може да затрудни повърхностното втвърдяване.

Количество втвърдител, по- голямо от 3%, води до силно пожълтяване на втвърдения продукт.

Количество втвърдител, по- малко от 1%, както и ниски температури (5°С/ 41°F) значително забавят втвърдяването.

Започнало да се сгъстява или желира лепило не е подходящо за използване за работа.

Залепящите слоеве да са възможно най- тънки (<1mm) поради свиване (ок. 5-8%), причинено вследствие на 

високата реактивност на пълнителя, както и отделяната при процеса на втвърдяване топлина.

Неустойчивост на залепянията, често излагани на влага и измръзване.



Умерена адхезия към пресни алкални строителни материали (напр. бетон, бетонни тухли)

Втвърденото лепило има ниска тенденция към пожълтяване. 

Веднъж втвърдено, лепилото не може да бъде отстранено с разтворители. Отстраняването е възможно само 

механично или при високи температури (>200°C/392°F).

При правилна обработка втвърденият продукт по принцип се счита за невредящ за здравето.

течен пастообразен

Технически данни:       цвят: безцветен, прозрачен безцветен, мътен

     Плътност:  ок. 1,04 g/cm³ oк. 1,10 g/cm³

     Време за работа/ мин.:

а)   при 20°С/ 68°F: ок. 2 часа

с 1% втвърдител: 13 - 15 13 - 15

с 2% втвърдител: 6 - 8 6 - 8

с 3% втвърдител: 4 - 6 4 - 6

б)    с 2% втвърдител 

при 10°С/50°F: 10 - 18 10 - 18

при 20°С/68°F: 6 - 8 6 - 8

при 30°С/86°F: 3 - 5 3 - 5

Издържливост на опън по DIN EN ISO 527: 40 - 45 N/mm²

Якост на огъване по DIN EN ISO 178: 70 - 80  N/mm²

Якост на натиск DIN EN ISO 604: 100 - 110  N/mm²

    Съхранение: ок. 1 година в затворена оригинална опаковка при съхранение на хладно

без да замръзва.

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност

Бележка: Горепосочените указания са изготвени според актуалното ниво на развитие и приложна техника 

на фирма АКЕMI. Тъй като приложението на продукта в практиката е извън възможностите за регулиране 

от страна на производителя, въз основа на този документ не могат да бъдат предявявани претенции към

него.

За контакти: Димас Пласт ЕООД

Бул. "Шипченски проход" 63

1574 София

тел./факс: 02/ 978 31 71


