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KARTA KATALOGOWA 

UNIREP 17 _ ceramic HT metal 

 
1.OPIS: 
Dwuskładnikowy, chemoutwardzalny materiał regeneracyjny, specjalnie molekularnie modyfikowany 
i uzbrojony, przeciwko wycieraniu przez ciecze, w podwyższonych temperaturach. Po zmieszaniu 
bazy i utwardzacza, przyjmuje postać płynną o gęstości płynnego miodu, doskonale i trwale kryjącą 
powierzchnie narażone na efekty przepływów gorących, chemicznie aktywnych cieczy. Doskonała 
odporność na korozję i erozję a także odporność na ścieranie. Wysoka adhezja do metali.  

 
2.ZAKRES ZASTOSOWAŃ: 
Służy do nakładania cienką warstwą (ok.250 µm) na powierzchnie urządzeń lub instalacji narażonych 
na stały lub czasowy kontakt z czynnikami wywołującymi KOROZJĘ, i EROZJĘ przyśpieszonymi 
podwyższoną temperaturą pracy i chemicznie agresywnym medium. Idealny do wykładania od 
wewnątrz  
-pomp, zaworów, rurociągów(duże średnice),  
-pokryw i den sitowych wymienników ciepła , odparowników  
-pozostałej gamie urządzeń pracujących w podwyższonych temperaturach i w stałym zanurzeniu,  
 w agresywnych płynnych chemikaliach.  
 
Dane dotyczące odporności na pracę materiału w cieczach chemicznie aktywnych, można uzyskać w 
naszym Biurze, po podaniu zakresu przewidzianych temperatur pracy danego urządzenia. 
PODSTAWOWY TEMPERATUROWY ZAKRES PRACY: 
* temperatury suche     max. 250°C                          stałe temperatury pracy 170°C 
* temperatury wilgotne max. 180°C                          stałe temperatury pracy 130°C 

 
3. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO APLIKACJI: 
Bazę i utwardzacz wyjmować z pojemników dwoma oddzielnymi nożami. Następnie wymieszać 
dokładnie aż do uzyskania jednolitej barwy mieszanego materiału(bez jakichkolwiek smug). 
Mieszanie według proporcji  
                                      4:1 - obiętościowo,  
Objętość właściwa:435cm3/ kg 
 

4. DANE APLIKACYJNE: 
czas 
wiązania  
w funkcji 
temperatury 
otoczenia 0C 

czas  
do 
utwardzenia  
 
[min] 

ruch 
bez 
obciążenia 
 
[godz.] 

mechaniczna 
obróbka 
(ewent.)lekkie 
obciążenie 
[godz.] 

pełne 
mechaniczne 
lub termiczne 
obciążenie 
[dni] 

pełne 
obciążenie 
chemiczne 
 
[dni.] 

5 60  12 18 4 5 

10 50  6 12 2 4 

15 40  4,5 9 1,5 3 

20 30  3 6 1 2 

25 20  2,5 4,5 20 godz. 1,5 

30 15  1,5 3 16 godz. 1 

 
5. DANE WYTRZYMAŁOŚCIOWE: 
-adhezja (przyczepność do stali konstrukcyjnych) wg ASTM D  1002-1958 N/cm² 
-wytrzymałość na ściskanie, wg ASTM D 695:9090 N/cm² 
-wytrzymałość na zginanie, wg ASTM D 790:9090 N/cm² 
-odporność na ścieranie1 kg (ciężarek / CS 17 koło) wg ASTM D 4060: 0,0065 ml straty na każde 

1000 cykli 
-korodoodporność wg ASTM B 117/5000 godz. 

 
6. OBRÓBKA MECHANICZNA: 
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W ogóle nie zalecana. Możliwa jest natomiast technika wypełnień trudno dostępnych szczelin metodą 
wierceń i wtrysku UNIREP 17 specjalnym pistoletem. 

 

8. ODPORNOŚĆ NA STARZENIE: 
Całkowicie nieograniczona czasowo odporność na przechowywanie (składowanie) w normalnych 
warunkach, tj. w temperaturze od 0 do 300C. 

 
9.BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE: 
Materiał jest klasyfikowany jako niepalny, może być, zatem przechowywany bez szczególnych 
środków zabezpieczenia.  
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