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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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GMK 2410

duurzaam elastisch
vochtbestendig
sterk hechtend, snelle uitharding

WEICON GMK 2410 is een lijm op basis van Polychloropreen
(CR) met een hoge initiële hechting voor flexibele verlijmingen over
complete oppervlakken van:

- rubber met rubber

- rubber met metaal

GMK 2410 verlijmt met hetzelfde gemak schuimrubber, PE-schuim,
leer, vilt, isolatiematerialen, textiel, hout en vele kunststoffen.

WEICON GMK 2410 is niet geschikt voor materialen zoals
polystyreenschuim, polypropyleen, polyethyleen

onderdelen, PVC-zachtschuim en PVC-kunstleder

technische gegevens

Basis Polychloropreen (CR)

Kleur bruinig

Dichtheid 0,93 g/cm³

Viscositeit 2.400 mPa·s

Verbruik per gebied 250 - 300 g/m²

Ventilatietijd 5 - 10 Minuten

Ventilatietijd 5-10 min.

Contacthechtingstijd 10 Minuten

Eindsterkte 24 h

Verwerkingstemperatuur +15 - +35 °C

Houdbaarheid 12 maanden in opgeopende toestand

Temperatuursbestendigheid -40 tot  +80 °C

IMPA-Code 815237/38

Veiligheid en gezondheid
When using WEICON products, the physical, safety technical,
toxicological and ecological data and regulations in our EC safety
data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
16100185-22 GMK 2410 185 g
16100350-22 GMK 2410 350 g
16100300 GMK 2410 300 g
16100700 GMK 2410 700 g
16100905 GMK 2410 5 kg
16100925 GMK 2410 25 kg

Accessoire:
10953001 Verwerkingsspatel,
10953003 Verwerkingsspatel,
10953020 Contourspatel Flexy,


