
ŻYWICE EPOKSYDOWE

DANE TECHNICZNEDURCON
NAPRAWA USZKODZEŃ MECHANICZNYCH 
PRODUKTÓW Z ŻYWIC EPOKSYDOWYCH DURCON

DELIKATNE ZARYSOWANIA

GŁĘBOKIE ZARYSOWANIA

OBŁAMANE LUB OBTŁUCZONE NAROŻA I KRAWĘDZIE, BĘDĄCE EFEKTEM
UPADKU BARDZO CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW BA POWIERZCHNIE ROBOCZE

WYMAGANE 
MATERIAŁY 
I NARZĘDZIA

Nałożony klej

Naroże Krawędź

Nałożony klej

Taśma
samoprzylepna

Taśma
samoprzylepna

- włóknina
  Scotch Brite,
- olej mineralny.

- papier ścierny,
- włóknina
  Scotch Brite,
- olej mineralny
  lub wazelinowy.

W przypadku delikatnych zarysowań należy stosować włókninę Scotch Brite
nasączoną olejem mineralnym lub wazelinowym pocierając w poprzek rysy. 

1. Uszkodzone miejsce należy odtłuścić benzyną ekstrakcyjną I zszorstkować
    papierem ściernym o ziarnistości 80.
2. Należy nałożyć klej dwuskładnikowy DURCON w proporcji 1:1.
3. Po około 3 godzinach procesu utwardzania (w temperaturze pokojowej), należy
    przeszlifować uszkodzone miejsce papierem ściernym o ziarnistości w kolejności 
    80, 120, 220 polerując coraz większy obszar przy zmianie ziarnistości papieru.
    Jeżeli użytkownik dysponuje polerką orbitalną to również dopuszcza się 
    stosowanie tego typu urządzenia.
4. Na zakończenie polerowane miejsce należy przetrzeć włókniną Scotch Brite
    nasączoną olejem mineralnym, dzięki czemu naprawiana powierzchnia uzyska
    jednolity połysk z płytą.

 

Stosując papier ścierny o ziarnistości w kolejności 80,120, 220 należy przetrzeć 
zarysowane miejsce polerując coraz większy obszar przy każdej zmianie 
ziarnistości papieru. Należy pamiętać aby przecierać papierem ściernym w poprzek
rysy. W przypadku głębokich zarysowań można również stosować polerkę orbitalną
pamiętając jednak, aby dobierać ziarnistość papieru ściernego w odpowiedniej
kolejności. Po usunięciu zarysowania przy pomocy papieru ściernego, należy 
zawsze przetrzeć polerowane miejsce włókniną Scotch Brite nasączoną olejem 
mineralnym lub wazelinowym.

W przypadku uszkodzeń naroży I krawędzi 
stosując klej dwuskładnikowy DURCON
należy zastosować papierową taśmę klejącą, 
aby zapobiec wyciekom kleju.
Po utwardzeniu kleju należy usunąć taśmę
klejącą I przeszlifować papierem ściernym
(patrz p. 3 I 4) 

Sugerujemy jednak, aby w przypadku tak poważnych uszkodzeń skontaktować się 
z przedstawicielami firmy DURCON.

- klej 
  dwuskładnikowy 
  DURCON,
- papier ścierny
  80, 120, 220,
- włóknina
  Scotch Brite
  firmy 3M,
- benzyna
  ekstrakcyjna,
- olej mineralny
  lub wazelinowy
- patyczek 
  drewniany,
- taśma klejąca.
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