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Wencon Putty
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Wencon Putty is een  ultra sneluithardende twee-componenten 
epoxy geleverd in een praktisch en makkelijk te gebruiken stick.
Deze veelzijdige epoxy pasta is ideaal voor een groot aantal noo-
dreparaties waar een ultra snelle uitharding en kneedbaar product is 
vereist. Typische toepassingen zijn het dichten van scheuren, lekk-
ages en gaten in pijpen, flensvlakken, in tanks, etc.
De basis en verharder zijn samen verwerkt in een 125g stick. Snij 
de benodigde hoeveelheid af, rol de stick totdat een egale kleur 
ontstaat en breng het aan op de beschadigde ondergrond. Wencon 
Putty hardt uit in 10-20 minuten, is machinaal bewerkbaar na 30 
minuten en bereikt zijn volledige sterkte al na 2 uur.
Wencon Putty kan machinaal worden bewerkt als een metaal na 
uitharding net zoals boren, draaien etc.
Wencon Putty vertoont een groot aantal eigenschappen van metaal 
waardoor, samen met de uitstekende hechting, dit systeem als 
reparatiepasta uitermate geschikt is voor het herstel van gecorro-
deerde en ingesleten metalen.
Wencon Putty is niet electrisch geleidend en is bestand tegen 
corrosie en bi-metaal corrosie. Na het uitharden is Wencon Putty 
bestand tegen de inwerking van olie, water, zeewater, de meeste 
verdunde zuren en een groot aantal oplosmiddelen.
Temperatuurbestendigheid varieert van 60°C in corrosieve omstan-
digheden en bij zware belasting, en tot en met 250°C als vulmiddel.

De sneluithardende, gelijk te gebruiken, kneedbare 
epoxy reparatie stick

- Hardt uit in 10-20 minuten
- Makkelijke snij-rol-kneed-aanbrengprocedure
- Repareer en dicht schuren, lekkages en gaten
- Sterke hechting op alle oppervlakten
- Volledig machinaal bewerkbaar

Product nummers: IMPA nr. ISSA nr. 
Nr. 1040 Wencon Putty, 8x125g unit            812342 75.553.40
Nr. 1042 Wencon Putty, 4x125g unit  

Snij en meng
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Omschrijving
Ultra sneluithardende twee-componenten op-
losmiddelvrije reparatie stick

Oppervlaktebehandeling
De ondergrond moet altijd zo schoon, droog en 
vetvrij als mogelijk zijn.
Verbeterde hechting kan verkregen worden 
door het ruw slijpen of  gritstralen van het op-
pervlak voor de applicatie.

Mengverhouding
Snij de benodigde hoeveelheid af  en rol de stick 
totdat een egale kleur ontstaat.
Elke stick bevat zowel basis en verharder.

Aanbrengen
Breng na het mengen de Wencon Putty aan op 
de voorbehandelde ondergrond en masseer de 
Wencon Putty  met de vingers in het oppervlak. 
Verwarm koude onderdelen voor betere hecht-
ing.

VERGEET NIET HANDSCHOEN TE 
DRAGEN

Verwerkingstijd
Afhankelijk van de gemengde hoeveelheid en 
temperatuur. Gemengd in kleine hoeveelheden, 
de verwerkingstijd is ongeveer 3-6 minuten bij 
20°C. 

Uithardingstijd
Begin uitharden duurt 10-20 minuten en het 
product is al machinaal bewerkbaar na 30 mi-
nuten.
Na 2 uur heeft het product zijn volledige sterkte 
bereikt.

Machinaal bewerken
Na uitharden kan het product machinaal be-
werkt net als metaal.

Technische gegevens
Hardheid Shore D:85 (DIN 53505)

Elasticiteit: 4,6 N/mm2 (DIN 53454)

Dichtheid 35,14 N/mm2 (DIN 53545)

Specifiek volume
500 cm3 cm per kilogram

Temperatuurbestendigheid
Corrosie:       60°C.
Lichte belasting:  120°C
Vulmiddel:     250°C

Chemische resistentie
Het product is bestand tegen olie, water, zee-
water, de meeste verdunde zuren en een groot 
aantal oplosmiddelen. 

Houdbaarheidsdatum
@ 20°C: 3 jaar

Voorzorgsmaatregelen
Lees hiervoor de aanwijzingen op de verpak-
king of  raadpleeg de veiligheidsbladen.
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