
Küçük bir motorun motor kapaðýnýn tamiri

Yatak ucu tamir edilmiþ ve ardýndan iþlenmiþ

Sývý Metal Fe1
Metal iþleme branþýnda montaj
ustalarý ve atölyeler için ideal ve hýzlý
onarým sistemi. Kalýplarýn doldurul-
masý, macunlanmýþ kaçak yerlerinin
yalýtýmý için özellikle uygundur.
l Fe1 kaliteli, 2 bileþenli , özel kimyasal

bileþiminden dolayý metale benzer
özellikler gösteren reaksiyonlu bir
reçine  sistemidir. 

l Bileþenlerinin ideal karýþým oranýn-
dan dolayý (A:B = 1:1, tüplerden iki
eþit uzunlukta malzeme sýkýlýr)
onarým maddesi karýþýmýnýn yanlýþ
yapýlmasý pratik olarak mümkün
deðildir.

l Fe1 zaman bakýmýndan sýkýþýk olan
küçük onarým iþleri için özel olarak
tasarlanmýþtýr.

l Fe1 akmadan spatula ile sürülebilir,
bundan dolayý düþey yüzeylerde de
çalýþmak mümkündür.

l Tamamen sertleþtikten sonra sývý
metal Fe1 için metal gibi tornalama,
frezeleme, delme, eðeleme veya diþ
açma gibi talaþ kaldýrma iþlemleri
sorunsuz olarak uygulanabilir. 

Cam dokuma bandý
l Sývý metal Fe1 ile yapýlan onarým

iþlerinde metal kütlenin takviyesi için
kullanýlýr.

l Boyutlar: 1000 x 50 x 1,3
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Ýþleme talimatý

Kullaným alanlarý

Teknik bilgiler

Metaller temizlenerek parlatýlmýþ ve
yaðdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr.
A ve B bileþenleri homojen olarak 1:1
oranýnda karýþtýrýlmalýdýr. Karýþým bir
spatula ile hemen yerine sürülmelidir
(kýsa bekleme süresi).
Sertleþmiþ olan sývý metal için tornala-
ma, frezeleme, delme vs. gibi talaþ
kaldýrma iþlemleri sorunsuz olarak
uygulanabilir. Ekte bulunan iþleme tali-
matýný lütfen dikkate alýnýz.
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Karýþým oraný Bileþen  A : Bileþen  B  =  1:1
Sertleþme süresi 7–12 dak. (oda sýcaklýðý)
Tam sertleþme süresi 4–24 saat 4–24 saat  (oda sýcaklýðý)
Bekleme süresi 5 dak./20 g (oda sýcaklýðý)
Kývam akmaz
Özgül aðýrlýk 2,80 (A ve B bileþenleri karýþmýþ olarak)
Basýnç mukavemeti 70 N/mm2

Çekme mukavemeti 12,5 N/mm2

Kesme çekme 14,5 N/mm2

Sýcaklýða dayanýklýlýk 0,7 kcal/mh °C, – 60 °C ile + 120 °C arasý
Ölçü stabilitesi/Martens + 40 °C
Doðrusal genleþme katsayýsý + 40 x 10–6 1 °C
Temperleme + 120 °C/1 s’ e kadar 
Depolama en az 2 yýl
Toplam aðýrlýk 500 g

Aþýnan yerler: Sýzýntý yerleri: Boþluklar: Çekme hasarlarý: Üretim:
l Pompa gövdeleri l Radyatörler l Dökme iþleminde gri l Miller l Kalýplar
l Kanatlar l Depolar döküm l Hidrolik silindirler l Tutucular
l Pervaneler l Su depolarý l Ýþleme esnasýnda gri l Motor bloklarý l Modeller
l Kürekler l Su borularý döküm l Yatak yuvalarý l Kýlavuzlar
l Isý eþanjörleri l Yað hatlarý l Krank gövdeleri l Prototipler
l Kondansatörler l Gövdeler
l Toz borularý
l Kaydýrma oluklarý
l Dökme tertibatlarý
l Saplamalar
l Yýrtýlmýþ bidonlar
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