
 POLYSIL N1117 sprautufyllir                
 1 þátta sprutufyllir fyrir plastefni. Grár

Hingað til hefur þurft að framkvæma formeðhöndlun með hitun eða slípun á plastflötum en það 
þarf ekki lengur með Polysil.

POLYSIL N1116 efnaformula  er mótað sem hitaþolið plastefni og flagnar ekki við hitabreytingar og 
samdrátt við kælingu á plastefnahlutum.
 
 Til að ná sem bestum árangri þá mælum við með:

Undirbúningur og hreinsun:

 Yfirborð sem þarf að laga verður að vera þurrt og laust við ryk.

 Fjarlægja skal útstæðar beyglur og rykkorn með því að nota hníf og / eða sandpappír og síðan 
þarf að ryk hreinsa yfirborðið með þrýstilofti. Áður en N1117 er borið á þarf að hreinsa yfirborðið 
mjög vel af fitu, losa efnaleifar og önnur óhreinindi af með POLYSIL hreinsiefni NT5000 eða 
ísóprópýlalkóhóli áður en POLYSIL N1110 er borið á. Við mælum ekki með því að nota 
kísillhreinsiefni - ef þau eru notuð ætti að hreinsa yfirborðið í kjölfarið með NT5000 eða 
ísóprópýlalkóhóli til að forðast viðloðunarvandamál.

Sprautuaðferð með N1117

 N1117 er tilbúið til notkunar fyrir vengjulegan sprautubúnað en hægt að þynna alt að 20% með þynni
V220.

 Ef það eru mjög djúpar rispur í plastinu þá er hægt að nota POLYSIL N1117 og sprauta mörg lög
af efninu. Þykkt alt að 100 µm er ekki vandamál. Ef það eru rispur sem eru dýpri en 1 mm  er mjög
mikilvægt að koma í veg fyrir holrúm.

Þurrkun

Þornunartíminn fer eftir hversu  þykku efni er sprautað á flötinn og hitastiginu, það er ca 20 - 30 
mín / 20-25 ° C. Flýtiþornun við allt að 80 ° C er möguleg. Bæta skal rúmmálsfallið af völdum 
þornunar með viðbótarumferð með N1117.
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POLYSIL  N1117 1 þátta sprautufyllir  var þróaður fyrir plastefni til
jafna  út  ójöfnur  og  eyða  rispum  í  plasti  og  hægt  að  sprauta  á
stórafleti. 

Polysil N1117 er viðgerðarfyllir fyrir plastfleti eins og PP, PP/EPDM
og margar aðrar gerðir. 

Eins og allar aðrar POLYSIL-vörur  framkallar N1117 bindingu við
plastið um leið og efnið kemst í snertingu við flötinn. 



  
Málun

 Fyrir málun þarf flöturinn að vera slípaður á þann hátt að N1116 verður aðeins á viðgerðasvæðinu 
og ekki öllu svæðinu sem á að mála. Eftir það er notaður grunnur/fyllir N1110 með fullnægandi 
umferðum og síðan er yfirmálað með base lakki.

Tækniupplýsingar: Aðferð Gildi

Seigja DIN 53211 > 200 s / 4 mm / 20 °C

Þéttleiki DIN 53217 1,2 g/ml

Flashpoint DIN 53213 25°C

Glans matt

Mælt er með þessari þykkt (Efnið 
er þornað)

Fer eftir kröfum

Fræðileg þekjun reiknað 6 m2/kg / 70 µm þurrfilmuþykkt

Geymslutími
-

lágmark 12 mánuðir í loftþéttri upprunalegri
pakkningu við +5°C til +35°C

      Vinnsluaðferð:   

       Þynnir V220

Sprautuaðferð sprautun

sprautukanna
þrýstingur 3-4 bar

sprautuspíss 1,8-2,5 mm
Þynnir alt að 20% (af rúmmáli)

Þurkun við herbergishita

rykþurrt 15-20 mínútur
fer eftir þykkt

meðhöndlun 30- 50 mínútur, Fer eftir þykkt                                                 

hægt að slípa
6-9 klukkustundir

Fer eftir þykkt

Flýtiþornun
eftir uppgufun 
(after flash-off) 30 min/80”C
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