
KONTAKT:  
UNIREP 25 Przedstawiciel Handlowy  

 

Klej epoksydowy z tel. 730 523 294  

www.iduna.com.pl  wypełnieniem metalicznym 

biuro@iduna.com.pl  Double stick 

 
1. WSTĘP  
UNIREP 25 jest silnym klejemj epoksydowym wypełnionym tlenkiem żelaza. To sprawia, 
że nadaje się idealnie do trwałych napraw przedmiotów metalowych, które muszą się 
oprzeć ekstremalneym warunkom nacisku, wibracji, wody, ciężkich połączęń i 
uszczelnień. UNIREP 25 można szlifować i obrabiać, nie kurczy się, może być stosowany 
jako klej naprawczy bądź wypełnienie, a także do odbudowywania wszystkich metalowych 
powierzchni. Można go użyć również do uszczelnienia małych otworów w grzejnikach, do 
naprawy maszyn, urządzeń, narzędzi, częsci samochodowych, rur i śrub mocujących. 

 
2. KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI  
Krótki czas utwardzania. Bardzo wysoka przyczepność. Prosty w użyciu i mieszaniu. Odporny 

na działanie substancji chemicznych. Wodoodporny, może pracować w dużym zakresie 

temperatur. Stosunek mieszania gwarantowany przez opakowanie kartridża. Łatwy system 

zamknięcia otworów dozujących umożliwia bezpieczne przechowywanie rozpoczętego 

opakowania. Świetny do naprawy metalu na zimno. Po utwardzeniu może być obrabiany, 

pracować w kontakcie z wodą morską, jest odporny na drgania i rozciąganie. 

 
3. SPOSÓB UŻYCIA  
Powierzchnie klejone powinny być czyste i osuszone, uszorstnić gładkie powierzchnie. 
Używać plastikowego nożyka lub szpachelki do mieszana (nie metalowych narzędzi). 
Równe części żywicy i utwardzacza, okładnie wymieszać aż do uzyskania jednolitego 
koloru, używając drewnej lub plastikowej szpachelki. W celu uzyskania najlepszych 
rezultatów należy nałożyć materiał na obydwie łączone powierzchnie, połączyć i 
przytrzymać dociskając. 
 
4. SPECYFIKACJA 

Baza: epoksydowa 
Kolor: szary  

Temperatura zapłonu (° C):> 80ºC  
Temperatura pracy: -40 ° C do 149 ° C  

Czas wiązania: 5 minut 
Obróbka po 1 godzinie  

Pełne utwardzenie: 24 godziny (20° C, niższa temperatura wydłuża ten czas)  
 Siła wiązania (ścinanie rozciągające) - 1000psi (stal) 

 

 - 550psi (aluminium) 
Siła ścinania: - 2.500psi 

 
5. WARUNKI ZAMÓWIENIA 
Zamówienia należy kierować do naszego BIURA (adres j.w.). Opakowania: 28 gr. 
 
6. ZALECENIA SPECJALNE  

właściwie nie są konieczne; materiał może być bezpiecznie stosowany pod 

warunkiem przestrzegania normalnych, zwykłych zasad bezpieczeństwa pracy, 

unikać bezpośredniego (niepotrzebnego) kontaktu ze skórą,  

czas przechowywania, w zamkniętych opakowaniach, 1 rok w temp. od 5
o

C do 30
o

C. 
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