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KARTA KATALOGOWA 
UNIREP 11 _ super glide metal 

 
1.OPIS: 
Dwuskładnikowy, chemoutwardzalny materiał regeneracyjny, molekularnie modyfikowany. 
Charakteryzuje go niezwykła śliskość, wskutek czego jest nie do wytarcia przez ciecze. Po 
zmieszaniu bazy i utwardzacza, przyjmuje postać o gęstości płynnego miodu. Doskonale i trwale 
kryjącą powierzchnie narażone na efekty przepływów cieczy. Niezwykle odporny na korozję i erozję 
a także na ścieranie. Posiada wyjątkowe właściwości poślizgowe jak i wysoką adhezję do metali, 
ponadto jest wyjątkowo łatwo obrabialny. 

 
2.ZAKRES ZASTOSOWAŃ: 
UNIREP 11 tworzy cienką warstwę ochronną (ok. 250µm) na powierzchniach urządzeń lub instalacji 
narażone na stały lub czasowy kontakt z czynnikami wywołującymi KOROZJE, EROZJĘ . 
- wykładania od wewnątrz pomp, zaworów, rurociągów (duże średnice), pokryw i den  
  sitowych wymienników ciepła, odparowników.  
- naprawianie łożysk ślizgowych, współpracujących z miękkimi uszczelnieniami, naprawy 
  powierzchni uszczelniających pod O-RINGI. 
- naprawianie smarowanych prowadnic ślizgowych obrabiarek, a także wolnoobrotowych,  
  smarowanych łożysk o niewielkich naciskach. 
 
Dane dotyczące odporności na pracę materiału w cieczach chemicznie aktywnych, można uzyskać 
w naszym BIURZE, po podaniu zakresu przewidywanych temperatur pracy danego urządzenia. 

 
3.PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO APLIKACJI: 
Bazę i utwardzacz należy wyjąć z pojemników dwoma oddzielnymi nożami. Następnie wymieszać 
dokładnie aż do uzyskania jednolitej barwy mieszanego materiału (bez jakiejkolwiek smugi). 
Mieszanie wg. Następującej proporcji 
             2:1 – objętościowo              (objętość własna: 880cm³/kg) 

 
4. DANE APLIKACYJNE: 
Czas użycia od wymieszania                                     45 minut 
Utwardzenie wstępne                                                6 godz. 
Pełna mechaniczna i chemiczna wytrzymałość             7 dni 
Wydajność przy warstwie o grubości 250µm             2.8 m²/1kg 
Minimalny czas do nałożenia drugiej warstwy              6 godz. 
Maksymalny czas do nałożenia drugiej warstwy           2 dni 

 
5. DANE WYTRZYMAŁOŚCIOWE: 
- adhezja (przyczepność do stali konstrukcyjnej) wg ASTM D 1002 – 1750 N/cm² 
- odporność na temperaturę: 200°C 
- wytrzymałość na ściskanie wg ASTM D 695: 7000 N/cm² 
- wytrzymałość na zginanie wg ASTM D 790: 5665 N/cm²  

 
6. OBRÓBKA MECHANICZNA: 
UNIREP  11 może być w każdym przypadku obrabiany mechanicznie; toczony, wiercony, 
frezowany, gwintowany, szlifowany a nawet polerowany. 

  
7. ODPORNOŚĆ NA STARZENIE: 
Całkowicie nieograniczona czasowo odporność na przechowywanie (składowanie) w temperaturze 
od 0°C do 30°C. 

 
8.BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE: 
Materiał jest całkowicie niepalny, może być przechowywany bez szczególnych środków 
zabezpieczenia. 
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9.ATESTY I CERTYFIKATY: 
- BUREAU VERITAS 0015h/4872/BO/PRSOBV 
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