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WENCON ®

Wencon UW Cream is een twee-componenten pasta voor ge-
bruik onder water of  onder natte omstandigheden. De Wencon 
UW Cream is uitstekend geschikt voor opvullen van gaten en 
deuken, en het opbouwen van opppervlakten welke door hoge 
luchtvochtigheid, uitgevoerd worden onder natte omstandigheden.
Na uitharding vertoont Wencon UW Cream een groot aantal 
eigenschappen van metaal waardoor, samen met de uitstekende 
hechting, dit systeem als reparatiepasta uitermate geschikt is voor 
het herstel van gecorrodeerde en ingesleten metalen. Wencon 
Cream is niet electrisch geleidend en is bestand tegen corrosie en 
bi-metaal corrosie.
Typische toepassingen zijn gecorrodeerde scheepswanden en 
andere onder water delen van schepen en/of  structuren, tanks, 
pijpen, flenzen, ect. Daarnaast is het uitermate geschikt voor het 
opvullen van beschadigingen op de scheepswand en roeren veroor-
zaakt door cavitatie.
Na het uitharden is Wencon Cream bestand tegen de inwerking 
van olie, water, zeewater, de meeste verdunde zuren en een groot 
aantal oplosmiddelen.
Wencon UW Cream moet boven water gemengd worden in 1:2 bij 
volume. De verwerkinstijd zal ½ uur zijn, afhankelijk van de tem-
peratuur. Uitharding duurt 10-18 uur, afhankelijk van de temper-
atuur. Uitharding vereist een minimale temperatuur van 10°C, maar 
17-23°C of  hoger is beter.

De uitstekende pasta voor applicaties onder water of  
natte omstandigheden, met een zeer goede hechting.

- Sterke hechting op alle oppervlakten
- Uitharding onder water en op natte oppervlakten
- Opvullen van gecaviteerde beschadigingen
- Lange verwerkingstijd onder water
- Volledig machinaal bewerkbaar

Product nummers: IMPA nr. ISSA nr. 
Nr. 1014 Wencon UW Cream, 0,5 kg unit     812334 75.553.91

Product 
Programma

Mix 1:2

Wencon UW Cream - nat oppervlak 
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Omschrijving
Twee-componenten oplosmiddelvrije reparatie-
pasta, voor gebruik onder water of  onder natte 
omstandigheden.

Oppervlaktebehandeling
Voor gebruik moet de ondergrond schoon zijn 
van loszittende verf, aangroei, etc. Mechanisch 
schoonmaken zal voldoen, maar beter is hydro- 
jetting.

Mengverhouding
Mengverhouding 1:2. Meng tot dat een egale 
kleur ontstaat. Het mengen moet boven water 
plaatsvinden. Na het mengen, kan het product 
in het water meegenomen worden.

Verwerkingstijd
½ uur bij 20°C afhankelijk van de gemengde 
hoeveelheid en temperatuur.

Uithardingstijd
Uitharden duurt 10-18 uur bij 20°C, maar alleen 
als de temperatuur het toelaat om uit te harden. 
Uitharding vereist een minimale temperatuur 
van 10°C, maar 17-23°C of  hoger is beter. Wan-
neer het product blootgesteld wordt aan chemi-
caliën, moet men het uit laten harden voor 7 
dagen.

Uitharding verkorten met behulp 
van infrarood licht
Dit product is getest en bruikbaar bevonden 
voor uitharding met behulp van infrarood licht. 
Uitharding met behulp van infrarood licht kan 
de uithardingstijd significant verkorten. Resul-
taat kan verschillen afhankelijk van de situatie 
en gebruikte uitrusting.

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

Technische gegevens
Hardheid Shore D:79 (DIN 53505)
Elasticiteit: 35,8 N/mm2 (DIN 53454)
Dichtheid
Elasticiteit 2631 N/mm2 (DIN 53545)
Rcrack: 134 N/mm2 (DIN 53454)
 

Specifiek volume
526 cm3 cm per kilogram 

Temperatuurbestendigheid
Corrosie:      60°C
Lichte belasting:  100°C
Vulmiddel:   160°C

Chemische resistentie
Na uitharding is Wencon UW Cream bestand 
tegen olie, water, zeewater, 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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