Sprzęt
Na system klejący 3M Scotch-Weld EPX składają się następujące elementy:

Aplikatory
Wszystkie aplikatory zostały zaprojektowane w sposób ergonomiczny tak, aby zminimalizować zmęczenie i zapewnić maksymalnie łatwą pracę, szczególnie
w przypadku zastosowań w miejscach trudnodostępnych. Aplikatory do kartuszy o pojemności 38ml i 50ml występują w wersji ręcznej i pneumatycznej. Do
kartuszy o pojemności 265ml i 400ml przeznaczone są aplikatory pneumatyczne. Wybór aplikatora ręcznego czy pneumatycznego oraz pojemnika 50 ml lub
400 ml zależy od wymaganej wydajności dla danego zastosowania.

Aplikator pneumatyczny
Zasilany sprężonym powietrzem, pozwala na precyzyjne dozowanie potrzebnej ilości kleju w sposób ciągły.

Aplikator ręczny
Aplikator ręczny to lekkie, niezawodne narzędzie nie wymagające szczególnych zabiegów konserwacyjnych.
Nadaje sę do zastosowań na małą skalę na wielu stanowiskach roboczych.

Dysze mieszające
Klej jest wyciskany poprzez dyszę mieszającą, która zapewnia dokładne mieszanie obydwu składników.
Poprzez obcięcie końcówki dyszy mieszającej, można nakładać pasmo kleju o potrzebnej średnicy.
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Akcesoria EPX

1 Aplikator ręczny EPX
komplet z tłokiem do klejów o proporcjach mieszania 1:1/2:1,
na kartusze 50 ml;
do kleju o proporcjach mieszania 10:1 (kartusze 38 ml)
potrzebny jest tłok 10:1.
2 Aplikator pneumatyczny EPX
do kartuszy 50 ml, 1:1 i 2:1
3 Aplikator pneumatyczny EPX 8501
do kartuszy 400 ml, 1:1 i 2:1
Aplikator pneumatyczny EPX (bez zdjęcia)
do kartuszy 265 ml 10:1
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Tłok dla aplikatora ręcznego EPX
Typ 1:1/2:1 dla wszystkich kartuszy 50 ml
Typ 10:1 dla kleju DP 8005, DP 8010, kartusze 38 ml
Dysze mieszające EPX dla małych pojemników
Dysza “quadro” dla pojemników 50 ml
(oprócz DP 801, DP 810, DP 8005, DP 8010)
Dysza krótka, długości 60 mm dla DP 801, DP 810
Typ dla DP 8005, DP 8010, 38 ml
Dysze mieszające EPX dla dużych kartuszy
Typ dla wszystkich kartuszy 400 ml
Typ dla DP 8005, DP 8010, kartusz 265 ml

Uwaga:
Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do
produktów firmy 3M oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze
względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków
pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji.
Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt
jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.

Autoryzowany Dystrybutor:

Oddział w Katowicach
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fax (0-prefiks-58) 300.93.30
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3M Poland Sp. z o.o.
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i Klejów Przemysłowych
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
tel. (0-prefiks-22) 739.61.35
fax (0-prefiks-22) 739.60.05
http:// www.3m.pl/tasmyikleje
e-mail: tasmyikleje@3m.pl
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EPX oraz 3M są zastrzeżonym znakami handlowymi firmy 3M.

