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KARTA KATALOGOWA 

UNIREP 9 _ XL- metal     

 
1.OPIS: 
Dwuskładnikowy, chemoutwardzalny materiał regeneracyjny o specjalnie wydłużonym 
czasie twardnięcia. W pełni tiksotropowy i po zmieszaniu - w postaci szarej pasty. 
Stosowany zawsze tam, gdzie wymagane są duże ilości materiału do danej naprawy, 
które mogą stwardnieć po zakończeniu całej aplikacji. 

 
2.ZAKRES ZASTOSOWAŃ: 
O jego zastosowaniu decyduje jedynie specyficzne warunki prowadzenia napraw między 
innymi:  
-wykonawstwo posadzek pod fundamenty maszyn, dźwigów, urządzeń typu walce 
 hutnicze itp. 
-wypełnienie wybitych gniazd łożysk walców, 
-posadzenie płyt ślizgowych klatek walcowniczych 

 
3. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO APLIKACJI: 
Bazę i utwardzacz wyjmować z pojemników dwoma oddzielnymi nożami, mieszać 
dokładnie aż do uzyskania jednolitej barwy mieszanego materiału(bez jakichkolwiek 
smug).Mieszanie według proporcji 1:1 - objętościowo, 1,75:1 -wagowo. Objętość 
właściwa:392cm3/kg 

 
4.DANE APLIKACYJNE: 
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[dni] 

5 90 28 4 dni 10 24 

10 75 15 2 dni 5 12 

15 60 9 27 3 7 

20 45 4 3/4 16 1 1/2 4 

25 35 2 1/2 9 1 2 1/2 

30 25 1 1/2 5 16 godz. 1 1/2 

 
Doskonała przyczepność do poprzedniej warstwy XL-metalu, ale zanim ta się utwardzi. 
Po utwardzeniu - należy powierzchnię ponownie przygotować (piaskować). 
 
5.DANE WYTRZYMAŁOŚCIOWE: 
*adhezja (przyczepność do stali konstrukcyjnej) wg ASTM D 1002 – 1750 N/cm2 
*odporność na temperaturę: 2000C 
*wytrzymałość na ściskanie, wg ASTM D 695: 7000 N/cm2 
*wytrzymałość na zginanie, wg ASTM D 790: 5595 N/cm2 

*stała dielektryczna, wg  ASTM D 150: 6,5 
*odporność właściwa powierzchniowa, wg ASTM D 257 : 7x1013 Ohm cm 
*odporność na chemikalia(dokładna - patrz odnośny rozdział KATALOGU):bardzo dobra  
  odporność na kwasy nieorganiczne, zasady, oleje i sole. Dobra odporność na wszelkie  
  przemysłowe ciecze odpadowe 
*kontakt ze środkami spożywczymi: całkowicie zgodny z odnośnymi normami FDA. 
 

6.OBRÓBKA MECHANICZNA:  
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Może byćw każdym przypadku obrabiany mechanicznie: toczony, wiercony, frezowany, 
gwintowany, szlifowany a nawet polerowany. 
 

7.ODPORNOŚĆ NA STARZENIE: 
Całkowicie nieograniczona czasowo odporność na przechowywanie (składowanie) w 
normalnych warunkach, tj. w temperaturze od 0 do 300C. 
  
8.BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE: 
Materiał jest całkowicie niepalny, może być, zatem przechowywany bez szczególnych 
środków zabezpieczania. 
 
9.ATESTY i CERTYFIKATY: 
* Polski Rejestr Statków – TT/957/710256/03 
* FDA- USA CFR 21.175.300 
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