
 

            

       AKEPOX 5010   

                  

           

      Техническа характеристика  
           

   Характеристика: AKEPOX 5010 е гелообразно двукомпонентно лепило,  

   несъдържащо разтворители, на основата на епоксидна смола с   

   циклоалифатен полиаминов втвърдител. Продуктът се отличава със   

   следните свойства:      
● Незначителен собствен цвят        
● Незначителна склонност към пожълтяване       
● Лесно дозиране и смесване благодарение на картучната система     
● Много добра устойчивост поради гелообразната му консистенция     
● Изключително минимално свиване при втвърдяването и поради това минимално напрежение върху  
повърхността.          
● Изключително устойчив на атмосферни влияния       
● Много добро оцветяване с оцветяващите пасти AKEPOX       
● Добра устойчивост на формата на лепилото       
● Незначителна тенденция за уморяване на материала      
● Много добра алкална стабилност, поради което е особено подходящо за работа с бетон    
● Изключително подходящ за работа с газонепропускливи материали, тъй като не съдържа разтворители 

● Подходящ за залепяне на носещи конструкционни елементи     
● Добро захващане към леко влажен камък       
● Подходящ за залепяне на чувствителни към разтворители материали (стиропор, ABS)   
● След втвърдяване продуктът може да бъде използван в контакт с хранителни продукти, потвърдено  
след проверка на LGA Нюрнберг        

           
Област на приложение:  AKEPOX 5010 се използва основно в каменопреработващата индустрия за   
устойчиво на атмосферни условия залепяне и китосване на естествени камъни (мрамор, гранит), както и  

на изкуствени камъни и строителни материали (Terazzo, бетон). Използването на висококачествени   
суровини направи възможно разработването на система с незначителна степен на пожълтяване. Така   
става възможна работата и с много светли и бели камъни, без пожълтяването, характерно за стандартните  

системи епоксидни смоли. Гелообразната му мека консистенция му осигурява добра стабилност на   
вертикални повърхности, но създава и възможността за работа при много тесни фуги. С AKEPOX 5010  

могат да бъдат залепени и други материали като например пластмаси (твърдо PVC, полиестер,   
полистирол, ABS, PC), хартия, дърво, стъкло и др. Неподходящи за залепяне с AKEPOX 5000 са   
полиолефини (РЕ, РР), силикони, FKW (тефлон), меко PVC, мек PU и бутилкаучук.   
                        
Указание за употреба:            

 А. Метални кутии         
1. Почистете основно и леко награпете повърхностите.      
2. Две части (обемно или тегловно) от компонент А се смесват добре до получаване на   
хомогенен цвят с една част (обемно или тегловно) от компонент В.     
3. Оцветяване до 5% е възможно при добавяне на оцветителна паста AKEPOX.    
4. Сместа е подходяща за работа в рамките на следващите 20- 30 минути (при 20°С).    
След 6- 8 часа ( 20°С) залепените части могат да бъдат транспортирани, след 12- 16    
часа ( 20°С)  могат да бъдат натоварвани и обработвани. Максимална устойчивост след    
7 дни ( 20°С).          
5. Работните уреди могат да бъдат почистени с нитроразредителя на AKEMI.    
6. Топлината ускорява, студът забавя процеса на втвърдяване.     



           

 В. Картучна система        
1. Почистете основно и леко награпете повърхностите.      
2. Отстранете капачето на картуча, поставете в пистолета и натискайте спусъка докато    
лепилото започне да излиза, поставете смесителната дюза.     
3. Оцветяване до 5% е възможно при добавяне на оцветителна паста AKEPOX.    
4. Ако не използвате смесителна дюза, двата компонента трябва добре да се смесят.   
5. Сместа е подходяща за работа в рамките на следващите 20- 30 минути (при 20°С). След 6- 8 часа   
( 20°С) залепените части могат да бъдат транспортирани, след 12- 16 часа ( 20°С)  могат да бъдат   
натоварвани и обработвани. Максимална устойчивост след 7 дни ( 20°С).    
6. Работните уреди могат да бъдат почистени с нитроразредителя на AKEMI.    
7. Топлината ускорява, студът забавя процеса на втвърдяване.     

           
Указание:            
● Само при спазване на точните съотношения на смесване се постигат оптималните механични и химични 

свойства; излишните количества от компонент А или В затрудняват втвърдяването или могат да доведат  

до пожълтяване.          
● Единичните картучи не са подходящи за използване с пистолет, който не разполага с механично бутало 

● По време на работа за защита на ръцете използвайте AKEMI течни ръкавици.    
● Използвайте различни шпакли за работа с отделните компоненти.     
● Да не се работи с вече сгъстило се или започнало да се желира лепило.     
● Продуктът да не се използва при температури под 10°С, тъй като процесът на втвърдяване няма да  

може да се осъществи напълно.        
● При постоянно въздействие на температура над 50° С втвърденото лепило има склонност към   
пожълтяване          
● Вече втвърдено, лепилото не може да бъде отстранено с разтворител, а само механично или при много  

висока температура (>200° С).        
● При правилна обработка напълно втвърденото лепило не е вредно за здравето.   
● Компонент А има незначителна склонност към кристализиране (меден ефект). Чрез затопляне продуктът 

отново се привежда в готовност за работа.       
● Устойчивостта на връзката до голяма степен зависи от типа камък: при силикатно свързаните   
естествени камъни са по устойчиви от карбонатно свързаните     

           
Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!      

           
Технически данни:    1. Компонент А:  цвят: безцветен до леко млечножълтеникав 
 

       плътност: ок. 1,17 g/cm³   

        Компонент В:  цвят: безцветен до леко млечножълтеникав 

      плътност: ок. 1,13 g/cm³   

       

 

 

     2. Време за работа    

        

  а) смес от 100 g компонент А + 50 g компонент В  

     при 10°С: 60- 70 мин.    

     при 20°С: 20- 30 мин.    

     при 30°С: 15- 20 мин.    

     при 40°С: 5- 10 мин.    

        

  b) при 20°С и различни количества   

  20 g компонент А + 10 g компонент В: 35- 45 мин.  

  50 g компонент А + 25 g компонент В: 25- 35 мин.  

  100 g компонент А + 50 g компонент В: 20- 30 мин.  



 

  

300 g компонент А + 150 g компонент В: 15- 25 
мин.  

        

     3. Процес на втвърдяване (твърдост по SHORE- D) на 2 mm слой при 20°С  

           

  3 часа 4 часа 5 часа 6 часа 7 часа 8 часа 24 часа   

  -- 30 51 67 74 76 81   

           

     4. Механични свойства       

  Якост на огъване по DIN 53452: 60- 70 N/mm²    

  Якост на опън по DIN 53455:  30- 40 N/mm²    

  Е- модул:   2500- 3000 N/mm²    

           

  

   5. Устойчивост на 
химикали       

  Хигроскопичност DIN 53495  < 0,5%     

  Разтвор на готварска сол 10 % устойчив     

  Морска вода   устойчив     

  Амоняк 10%- ов   устойчив     

  Разтвор на натриева основа 10%- ов устойчив     

  Солна киселина 10%- ова  устойчив     

  Оцетна киселина 10%- ова  ограничена устойчивост   

  

Мравчена киселина 10%- 
ова  ограничена устойчивост   

  Бензин    устойчив     

  Мазут    устойчив     

  Смазочно масло   устойчив     

           

     6. Съхранение ок. 1 година в затворена оригинална опаковка при съхранение   

    на хладно без да замръзва.     

           


