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Metal lichid Fe1
Sistemul ideal pentru
reparatii în ateliere     pen-
tru prelucrarea   metale-
lor. Foarte bun pentru
umplerea gãurilor sau
astuparea fisurilor din
metal.
• Fe 1 este un sistem din doua componente

pe baza de rasini care, datorita formulei
chimice speciale, capata proprietati foar-
te apropiate de ale       metalului.

• Datorita raportului de amestec al compo-
nentelor (A:B =1:1)@este imposibila obtine-
rea unei compozitii gresite.

• Este special conceput pentru reparatii
mici si rapide.

• Fe 1 nu se scurge de pe suprafata pe
care a fost aplicat, chiar daca aceasta
este verticala.

• Dupa intarire, Fe 1 poate fi prelucrat ase-
meni metalului prin gaurire, frezare, file-
tare, pilire etc.

Bandã din fibrã de sticlã
• Pentru intarirea amestecului folosit la

reparatii.

Descriere Dimensiuni Cantitate Nr.Art. U.A.
L x l x h

mm g
Metal lichid Fe1 - 500 893 449

1
Banda fibra de sticla 1000 x 50 x 1,3 - 894 650
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Exemple de utilizare

Uzura abraziva la:

• Carcase de pompe
• Elice
• Cârme
• Schimbatoare caldurã
• Conducte de praf
• Jgheaburi
• Bolturi
• Filete deteriorate

Fisuri în:

• Rãcitoare
• Rezervoare
• Conducte apã
• Conducte ulei
• Carcase

Pori în:

• Fontã dupã turnare
• Fontã dupã prelucrare

Uzura la:

• Arbori
• Cilindri hidraulici
• Blocuri motor
• Lagãre
• Carcase

Executarea:

• Formelor
• Opritorilor
• Modelelor
• Prototipurilor

Date tehnice Instructiuni de utilizare

Suprafata metalului trebuie sa fie bine
curatata si decapata. Componentele A si
B@se amesteca in proportie de 1:1.
Amestecul se aplica imediat cu spaclul.
Dupa intarire se poate prelucra prin
gaurire, strunjire, frezare etc.

Raport de amestecare Component A : Component B = 1:1

Timp de intarire 4 - 24 ore la temp. camerei

Timp de formare a peliculei 5 min/20 g la temp. camerei

Consistenta vascos, nu curge

Densitate 2,80 g/cm3 (componentele amestecate)

Rezistenta la compresiune 70 N/mm2

Rezistenta la tractiune 12,5 N/mm2

Rezistenta la forfecare 14,5 N/mm2

Conductivitate termica 0,7 kcal/mh°C

Rezistenta la temperatura -60° ... +120°C

Stabilitate Martens +@40°C

Coeficient dilatare liniara + 40 x 10-6 /°C

Perioada de depozitare min. 2 ani

Greutate 500 g


