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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Pipe Repair-Kit

De set dient als als noodgeval reparatie van defecte en
beschadigde buizen en leidingen.

Het bestaat uit een WEICON Repair-Stick Staal, een
speciale reparatieband uit glasvezelversterkt kunststof, een
gebruiksaanwijzing en een paar beschermende handschoenen.

De reparatieband bevat een speciale hars welke door contact met
water wordt geactiveerd.

De Pipe Repair-Kit kan zonder verdere gereedschappen worden
verwerkt en dient voor het betrouwbaar en duurzaam afsluiten
van scheuren en openingen.  Het kenmerkt zich door een zeer
eenvoudige en snelle toepassing en heeft een zeer goede hechting,
hoge druk- en

chemische bestendigheid en is temperatuursbestendig tot 150°C.
De reparatieband is binnen 30 minuten volledig uitgehard en
belastbaar.

Door de weefeigenschappen van de reparatieband, de
daaruitvolgende fixeerbaarheid en eenvoudige verwerking, is de
Repair Kit bijzonder geschikt voor lekkages aan knikken, bochten,
T-stukken en moeilijk bereikbare plaatsen.

Het kan op verschillende oppervlakken, zoals roestvrij staal,
aluminium, koper, PVC, vele kunststoffen, glasvezel, beton,
keramiek en rubber, toegepast worden.

technische gegevens

Technische gegevens Repair-Stick Staal

Basis Epoxyhars, staalgevuld

Gesteldheid pasteus

Kleur na uitharding donkergrijs

Mengverhouding naar volume Hars/Harder 1:1

Dichtheid van het mengsel 2,0 g/cm³

Max. spleetoverbrugging 15 mm

Verwerkingstemperatuur +10 - +35 °C

Uithardingstemperatuur +6 tot +40 °C

Verwerkingstijd bij 25 g batchvolume en +20 °C (+68 °F) 4 min.

Handsterkte bij (35 % sterkte) na 10 min.

Mechanisch belastbaar (50% sterkte) na 60 min.

Eindsterkte (100 % vastheid) na 24 h

Drukbelasting 80 N/mm²

Gemiddelde trekschuifsterkte na 7 dagen bij +20°C (68°F) naar DIN 1465 aan:Staal gezandstraald 4,1 N/mm²

Shore hardheid D 75

Warmtegeleidingsvermogen (ATSM D 257) 0,6 W/m·K

Lineare krimp <1 %

Electrische weerstand (ASTM D 257) 5•10¹¹ Ohm/cm

Electrische doorslagvastheid (ASTM D 149) 3,0 kV/mm

Thermische uitzettingscoëfficiënt (ISO 11359) 30-40 x 10^-6 K^-1

Temperatuursbestendigheid -50 tot +120 kort +150 °C

Technische gegevens reparatieband

Basis Polyurethaan

Verwerkingstijd bij +20 °C (+68 °F) 3 - 5 min.

Handsterkte bij (35 % sterkte) na 7 - 10 min.

Eindsterkte na 30 min.

Treksterkte 35 N/mm²

Druksterkte 150 bar

Shore hardheid D (ATSM D 1706) 70

Temperatuursbestendigheid Tot +150 °C

Information about surface pre-treatment and
processing can be found in the manual.

Opslag
WEICON Pipe Repair-Kit bij kamertemperatuur, droog opslaan.
Ongeopende verpakkingen kunnen bij temperaturen tussen +18°C
en 28°C nog tot minstens 24 maanden na leveringsdatum gebruikt
worden

Beschikbare verpakkingsgroottes:
10710001 Pipe Repair-Kit 5/15 (5 cm x 1,5 m)
10710002 Pipe Repair-Kit 5/35 (5 cm x 3,5 m)
10710003 Pipe Repair-Kit 10/35 (10 cm x 3,5 m)
10710004 Pipe Repair-Kit 12/100 (12,5 cm x 10 m)



Pipe Repair-Kit

Aantal wikkelingen en grootte

Diameter 

leiding

3.5 bar

(50.76 psi)

10 lagen

10 bar

(145.04 psi)

15 lagen

30 bar

(435.11 psi)

20 lagen

mm (cm x metres) (cm x metres) (cm x metres)

12.5

19

25

32

38

50

63

75

88

100

125

150

200

250

300

350

400

450

► WEICON Repair Stick Staal

► Reparatietape uit glasvezel versterkt kunststof

► Montagehandleiding

► Beschermende handschoenen

De Set bevat:

*De maattabel dient slechts als richtlijn. Het product wordt manueel aangebracht en het resultaten kan per gebruiker varieëren. Gebruik altijd de complete rol.

De bovenstaande tabel geldt voor standaard leidinggroottes. De daadwerkelijke diameter van de leiding kan per type en manteldikte verschillen. Neem bij de reparatie van een mantelleiding 

altijd één diameter groter dan de op de leiding aangegeven diameter. Mogelijkerwijs benodigt de toepassing van dit product op ommantelde leidingen de toepassing van andere producten. 

www.weicon.com

 Wikkeltechniek bij conische leiding 

 Wikkeltechniek bij gebogen leiding 

 Wikkeltechniek op T-leiding 

Verbruiksoverzicht

Pipe Repair-Kit

1 (5 x 1.5) 1 (5 x 1.5) 1 (5 x 1.5)

1 (5 x 1.5) 1 (5 x 1.5) 1 (5 x 1.5)

1 (5 x 1.5) 1 (5 x 1.5) 1 (5 x 3.5)

1 (5 x 1.5) 1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5)

1 (5 x 1.5) 1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5)

1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5)

1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5) 2 (10 x 3.5)

1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5) 2 (10 x 3.5)

1 (5 x 3.5) 2 (10 x 3.5) 2 (10 x 3.5)

1 (5 x 3.5) 2 (10 x 3.5) 2 (10 x 3.5)

2 (10 x 3.5) 2 (10 x 3.5) 3 (10 x 3.5)

2 (10 x 3.5) 2 (10 x 3.5) 1 (12.5 x 10)

2 (10 x 3.5) 1 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10)

3 (10 x 3.5) 2 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10)

1 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10)

2 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10) 3 (12.5 x 10)

2 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10) 3 (12.5 x 10)

2 (12.5 x 10) 3 (12.5 x 10) 3 (12.5 x 10)


