CHOCKFAST RED – BIULETYN TECHNICZNY #617U
ZAPRAWA EPOKSYDOWA DO GŁĘBOKIEGO SPOINOWANIA

OPIS PRODUKTU
CHOCKFAST Red jest trójskładnikową,
wysokowytrzymałą, w 100% stałą, epoksydową masą
używaną do spoinowania dużych maszyn oraz do
podpierania płyt podłogowych we wszystkich typach
fundamentów. CHOCKFAST Red ma bardzo wysoką
wytrzymałość na ściskanie. To wraz z pomijalnym skurczem
dzięki temu idealnie nadaje się do montażu maszyn
o krytycznym ustawieniu w bardzo wąskich tolerancjach.
ZASTOSOWANIE I KORZYŚCI
CHOCKFAST Red posiada następujące zalety w porównaniu
z konwencjonalnymi cementowymi zaprawami
niekurczliwymi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieprzepuszczalny dla oleju
Zastyga co najmniej trzy razy szybciej
Nie trzeba mierzyć proporcji mieszania
Fugowanie maszyn w pozycji końcowej
Wysoka wytrzymałość fizyczna
Wysoka wytrzymałość na uderzenie
Odporność na wiele innych substancji chemicznych
Mocne połączenie z metalem i betonem
Niewrażliwy na działanie czynników atmosferycznych
i cykle zamrażania/rozmrażania
• Zapewnione deklarowane właściwości fizyczne
• Najwyższa odporność na zużycie
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA
CHOCKFAST Red jest szybkoutwardzalny w porównaniu
z zaprawami cementowymi, ale utwardzanie jest łagodne
termicznie. Pozwala to na wykonanie grubych wylewek
bez powodowania pęknięć naprężeniowych, które często
występują w przypadku epoksydowych zapraw do
spoinowania utwardzanych na gorąco.
CHOCKFAST Red mogą być stosowane przy grubości
większej niż 2 cale (50 mm), jednak poszczególne wylewki

Rewizja: 05/2018

powinny z reguły nie przekracza 18 cali (460 mm) grubości i
7 stóp (2,2 m) na długość. Podczas spoinowania krytycznie
ustawionych maszyn sprzężonych z inną maszyną, zaleca
się ograniczenie końcowej wylewki poziomującej zgodnie
z instrukcjami zawartymi w Biuletynie nr 615.
CHOCKFAST Red nie zawiera rozcieńczalników,
które mogłyby zakłócić mechanizm utwardzania lub
spowodować utratę materiału podczas lub po utwardzeniu.
Dlatego też maszyny mogą być ustawione na swojej
ostatecznej wysokości przed zalaniem, ponieważ skurcz
jest pomijalny. Dzięki wysokiej stabilności wymiarowej oraz
odporności na pełzanie i wibracje, podczas pracy maszyn
zachowane są krytyczne ustawienia.
INSTRUKCJE APLIKACJI
CHOCKFAST Red może być mieszany za pomocą motyki
i taczki wykonawcy lub w małej przenośnej mieszarce do
zapraw.
Przygotować żywicę, utwardzacz i kruszywo do 65o-80oF
(18o-27oC) na 48 godzin przed zmieszaniem. Dokładnie
wymieszać utwardzacz z żywicą za pomocą łopatki Jiffy
Mixing Blade przez 3 do 5 minut, a następnie dodać
mieszankę żywicy i utwardzacza do kruszywa.
Tam, gdzie wymagana jest bardzo płynna mieszanka,
zawartość kruszywa może być odpowiednio zmniejszona.
Jednakże w obszarach nośnych zalecana jest maksymalna
redukcja do 3-1/2 worka. Prosimy o kontakt z lokalnym
przedstawicielem naszej Ogólnoświatowej Sieci
Dystrybutorów lub ITW Performance Polymers, jeśli w grę
wchodzi mniej niż 3-1/2 worka. Patrz Biuletyn nr 642 dla
procedur mieszania i instalacji.
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WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ŚCISKANIU
SKURCZ LINIOWY
WSPÓŁCZYNNIK LINIOWEJ ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE
WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI ZGINANIA
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE
WYTRZYMAŁOŚĆ NA UDERZENIA IZOD
OGNIOTRWAŁOŚĆ
CIĘŻAR WŁAŚCIWY

15,250 psi (105,1 MPa)

ASTM C-579 MOD

2,000,000 psi (13790 MPa)

ASTM C-579 MOD

Niemożliwe do zmierzenia

ASTM D-2566

11.2 x 10-6/ °F przy 32oF to 140°F
(20.1 x 10-6/ °C przy 0°C to 60°C)

ASTM D-696

4,025 psi (27,8 MPa)

ASTM C-580

2,000,000 psi (13789,5 MPa)

ASTM C-580

1,890 psi (13,0 MPa)

ASTM D-638

4,6 in.lb/cala (0,02 Nm/mm)

ASTM D-256

Samogasnący

ASTM D-635

2,06

INFORMACJE O PRODUKCIE
OBJĘCIE JEDNOSTKI
TEMPERATURA STOSOWANIA
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE

WAGA JEDNOSTKI
MASA WYSYŁKOWA
CZAS SCHNIĘCIA (W PRZYBLIŻENIU)
ŻYWOTNOŚĆ MIESZANINY
CZYSZCZENIE
OKRES PRZECHOWANIA

1,6 stóp3 lub 2,765 cala3 (45,3 litra)
55oF (13oC) do 95oF (35oC)
Żywica (NH): 1,6 gal (6,1 L) w wiadrze o pojemności 3 gal
Utwardzacz (NH): 0,9 gal (3,5 L) w plastikowej tacce
włożonej w górną część pojemnika z żywicą
Kruszywo: (4) 46 f. (21 kg) worki
Żywica: 15,4 funtów (7 kg)
Utwardzacz: 7,6 funta (3,4 kg)
Kruszywo: 184 funty (84 kg)
207 funtów (94 kg)
54 godziny przy 60oF (16oC)
36 godziny przy 72oF (21oC)
24 godziny przy 80oF (27oC)
18 godziny przy 90oF (32oC)
Ok. 3 godziny przy 70oF (21oC)
Woda lub IMPAX IXT-59 lub podobny rozpuszczalnik epoksydowy
2 lata w suchym miejscu

Informacje ogólne: Dołożono wszelkich starań, aby informacje techniczne i zalecenia zawarte na tych stronach były prawdziwe i dokładne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w dniu
ich wydania. Informacje te mogą jednak ulec zmianie bez uprzedzenia. Wcześniejsze wersje tej publikacji tracą ważność wraz z wydaniem niniejszej wersji. Produkty i informacje są
przeznaczone do stosowania przez wykwalifikowanych aplikatorów, którzy posiadają wymagane zaplecze, wiedzę techniczną i sprzęt do wykonywania tych zadań w zadowalający sposób.
W celu uzyskania informacji o dostępności produktu, dodatkowych informacji o produkcie oraz pomocy technicznej należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem. Gwarancja:
ITW Performance Polymers, oddział Illinois Tool Works Inc. gwarantuje, że jego produkty są zgodne z wydrukowanymi specyfikacjami. Jest to jedyna gwarancja. Niniejsza gwarancja
wygasa po upływie jednego roku od daty wysyłki produktu. Reklamacje na gwarancję: Jeśli jakikolwiek produkt nie spełnia powyższych warunków, firma ITW Performance Polymers
według własnego uznania wymieni produkt lub zwróci cenę zakupu. ITW Performance Polymers nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności z tytułu naruszenia gwarancji, zaniedbania
lub w inny sposób. Wszystkie roszczenia gwarancyjne muszą być zgłoszone na piśmie w ciągu jednego roku od daty wysyłki. Żadne inne roszczenia nie będą rozpatrywane. Zrzeczenie
odpowiedzialności: ITW Performance Polymers nie udziela żadnych innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, a w szczególności zrzeka się wszelkich gwarancji przydatności
handlowej lub przydatności do określonego celu. Sugestie dotyczące użytkowania produktów nie stanowią gwarancji. Kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za określenie
przydatności produktów i ich właściwe zastosowanie. Wyłączną odpowiedzialnością firmy ITW Performance Polymers, z tytułu naruszenia gwarancji, zaniedbania lub w inny sposób, jest
wymiana produktu lub zwrot ceny zakupu, według wyboru firmy ITW Performance Polymers. W żadnym wypadku ITW Performance Polymers nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody pośrednie, przypadkowe lub wynikowe. Modyfikacja gwarancji: Żaden dystrybutor ani przedstawiciel handlowy nie jest uprawniony do zmiany powyższych postanowień. Żadna
zmiana powyższych postanowień nie będzie ważna, chyba że zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez pracownika lub dyrektora technicznego ITW Performance Polymers.
Żaden warunek jakiegokolwiek zamówienia zakupu nie może służyć do modyfikacji jakiegokolwiek postanowienia niniejszego dokumentu. Mediacja i arbitrażu: W przypadku powstania
jakiegokolwiek sporu dotyczącego produktów lub gwarancji na produkty, nabywca lub ITW Performance Polymers mogą: a) rozpocząć mediację zgodnie z obowiązującą w danym czasie
Modelową Procedurą Mediacji Sporów Biznesowych Centrum Zasobów Publicznych (CPR) lub b) rozpocząć niewiążący arbitraż zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia
Arbitrażu (American Arbitration Association) dotyczącymi rozwiązywania sporów handlowych.
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