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Pleksus® AO420 termoplastik, metal ve kompozit parçaların yapısal yapıştırılması için tasarlanmış iki kısımlı bir metakrilat yapıştırıcıdır1. 10:1
oranında birleştirilen AO420, hızlı kürlenen bir sistemdir. Plexus AO420, hemen hemen hiç yüzey hazırlığı gerektirmediği için taşımacılık
sektöründeki kompozit yapıştırma uygulamaları için standart tercihtir. Ayrıca, bu ürün yorulmaya mükemmel dayanıklılık, olağanüstü darbe direnci
ve üstün sağlamlık özelliklerinin benzersiz bir birleşimini sağlar. Plexus AO420 kehribar, mavi veya siyah renklerde mevcuttur ve kullanıma hazır
kartuş, 5 galonluk (20 litrelik) kovalar veya 50 galonluk (200 litrelik) variller halinde sarkmayan jel olarak dağıtılmak üzere arz edilir.

Açıklama

Oda Sıcaklığında Kürlenme
 Çalışma Süresi2 4 - 6 dakika
 Fikstür Süresi3 18 - 22 dakika
 Çalışma Sıcaklığı6 -67°F - 250°F (-55°C - 121°C)
 Boşluk Doldurma 0,03 inç - 0,375 inç (0,75 mm - 9,5 mm)
 Karışık Yoğunluk 8,2 lbs/gal (0,98 g/cc)
 Parlama Noktası 51°F (11°C)

Aşağıdakilere mükemmel direnç gösterir:
 Hidrokarbonlar
 Asitler ve Bazlar (pH 3-10)
 Tuz Çözeltileri

Aşağıdakilere duyarlıdır:
 Polar Çözücüler
 Güçlü Asitler ve Bazlar

Çekme (ASTM D638)
 Mukavemet, psi (MPa) 2.700 -3.000 (18,6 - 20,7)
 Modül, psi (MPa) 75.000 - 100.000 (517,1 - 689,5)
 Kırılmaya Kadar Gerilme (%) 30 - 50

Ayrılma Mukavemeti (ASTM D1002)
 Yapışma Dayanımı, psi (MPa) 3.000 - 3.800 (20,7 - 26,2) (Kumlanmış Al, 0,030 inç (0,76 mm) boşluk)

Yapıştırıcı Aktivatör
Viskozite, cP (x 1000) 100 – 125 35 – 80
Renk Kirli Beyaz/Kehribar Kirli Beyaz, Mavi ve Siyah
Yoğunluk, lb/gal (g/cc) 8,1 (0,97) 8,8 (1,05)
Hacimce Karışım Oranı 10,0 1,0
Ağırlıkça Karışım Oranı 9,1 1,0
Karıştırıcı Tavsiyesi Kartuşu (490ml) Sulzer MFQX 10-24T, karışım nozulu

Dökme: ITW Polimer Yapıştırıcılar bölümüne bakın

Genel Özellikler

Kimyasal Direnç4

Tipik Fiziksel Özellikler
(kürlenmemiş) - Oda
Sıcaklık

Tipik Mekanik Özellikler8

(Kürlenmiş) - Oda Sıcaklığı

Aşağıdakiler için önerilir:  ABS
 Akrilik
 FRP
 Jelkot
 Çelik, Karbon*

 PVC
 Polyesterler 

(DCPD ile modifiye edilenler dahil)
 Alüminyum*
 Çelik*, Paslanmaz*

 Stirenikler
 Üretanlar (genel)
 Vinil Esterler

* Plexus Primer Önerilir7

VOC'ler % (g/L)
Kürlenme sırasında (arka sayfaya bakınız) <2 (<20)

Raf Ömrü Ay
Yapıştırıcı (A Kısmı) 13
Aktivatör (B Kısmı) 10

B Kısmı Siyah 7
Kartuş Standart Renkler 10

Kartuş Siyah 7
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Ekzoterm süresi (dakika)

74F̊'de (23C̊)5AO420 (10 g kütle) için Tipik Ekzoterm 
Eğrisi
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GÜVENLİK VE KULLANIM: Plexus® yapıştırıcı (A Kısmı) yanıcıdır. İçeriğinde metakrilat esterler bulunur. Kapları
kullanımdan sonra kapalı tutun. Cilt ve göz temasını önlemek için eldiven ve koruyucu gözlük kullanın. Cilde temas
etmesi halinde sabun ve su ile yıkayın. Gözle temas etmesi halinde 15 dakika boyunca su ile yıkayın ve tıbbi yardım
alın. Yutulması halinde zararlıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Isı, kıvılcım ve açık alevlerden uzak
tutun. Daha ayrıntılı sağlık ve güvenlik bilgileri edinmek için ITW PP ile iletişime geçerek Malzeme Güvenlik Veri
Sayfasına (MSDS) başvurun.

Not: Ürünün hızlı kürlenme özellikleri nedeniyle, büyük malzeme kütleleri tek seferde karıştırıldığında büyük miktarda
ısı oluşabilir. Ayrıca, bu sistemin büyük kütlelerinin karıştırılmasından kaynaklanan ekzoterm yoluyla üretilen ısı,
sıkışmış hava, buhar ve uçucu gazların serbest kalmasına neden olabilir. Bunu önlemek için, yalnızca uygulama için
gereken ve ürünün çalışma süresi içinde kullanılacak kadar malzeme kullanın ve boşluk kalınlığını maksimum boşluk
doldurma kapasitesinden daha fazla olmayacak şekilde sınırlayın. Kullanım ve uygulamayla ilgili sorular 855-489-
7262 numaralı telefondan ITW PP'ye yöneltilmelidir.

YAPIŞTIRICI DAĞITIMI VE UYGULAMA: Plexus Yapıştırıcılar manuel olarak veya masif paslanmaz çelik dökme
dağıtım ekipmanı ile uygulanabilir. Her iki bileşeni de statik bir karıştırıcıya ileten çeşitli 10'a 1 metre karışım
ekipmanlarıyla otomatik uygulamalar gerçekleştirilebilir. Tüm bağlantı parçaları, pompalarda vb. bakır veya bakır
içeren alaşımlarla temastan kaçının. Conta ve salmastralar Teflon, Teflon kaplı PVC köpük, etilen/propilen veya
polietilenden üretilmiş olmalıdır. Conta ve salmastralar için Viton, BUNA-N, Neopren veya diğer elastomerlerin
kullanımından kaçının. Daha fazla bilgi edinmek için ITW Plexus ile iletişime geçin. Yüzeyler, maksimum yapışma
mukavemeti sağlamak için belirtilen çalışma süresi içinde birleştirilmelidir. Parçalar birleştirilip tutturulduğunda ek
yerinin tamamen dolmasını sağlamak için yeterli malzeme kullanın. Tüm yapıştırıcı uygulaması, parça
konumlandırma ve sabitleme işlemleri, karışım çalışma süresi dolmadan önce yapılmalıdır. Belirtilen çalışma
süresinden sonra, parçalara fikstür süresine ulaşılana kadar dokunulmamalıdır. En kolay yol, yapıştırıcı
sertleşmeden önce temizlemektir. En iyi sonuçları elde etmek için narenciye terpeni veya N-metil pirolidon (NMP)
içeren temizleyiciler, yağ çözücüler ve sabun ve su kullanılabilir. Yapıştırıcı çoktan kürlenmişse dikkatli bir kazıma ve
ardından bir temizlik maddesi ile silme en etkili temizleme yöntemi olabilir.

SICAKLIĞIN ETKİSİ: Yapıştırıcının 65°F (18°C) ilâ 85°F (30°C) arasındaki sıcaklıklarda uygulanması uygun
kürlenmeyi sağlayacaktır. 65°F’ın (18°C) altındaki veya 85°F’ın (30°C) üzerindeki sıcaklıklar kürlenme hızını önemli
ölçüde yavaşlatacak veya artıracaktır. Sıcaklık, bu yapıştırıcının A ve B kısımlarının viskozite değerlerini etkiler.
Metre-karışım ekipmanında tutarlı bir dağıtım sağlamak için yapıştırıcı ve aktivatör sıcaklıkları yıl boyunca makul
ölçüde sabit tutulmalıdır. Kürlenmiş haldeki yapıştırıcı, yüksek ve düşük sıcaklık düzeylerinde farklı davranır. Spesifik
değerler için ITW PP'ye bakın.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:. Raf Ömrü 55°F ilâ 77°F (13°C ilâ 25°C) arasında kararlı koşullarda depolamaya
dayalıdır. Aralıklı veya uzun süreli olarak 80°F’ın (27°C) üzerinde sıcaklıklara maruz bırakılması belirtilen raf
ömrünün kısalmasına neden olacaktır. 100ºF’ın (38ºC) üzerinde sıcaklıklara maruz kalması raf ömrünü hızla bozabilir
ve bundan kaçınılmalıdır. Raf ömrü 45°F ilâ 65°F (7°C ilâ 18°C) arasında soğuk depolama ile uzatılabilir. Soğuk
depolanmış olması halinde kullanmadan önce ürünün oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

ÜRÜN KULLANIMI: Buradaki bilgiler ITW PP 'nin güvenilir olduğuna inandığı dahili testlere dayanmaktadır; ancak
bu bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği garanti edilmez. ITW PP kontrolü dışında olan ve özellikle kullanıcının bilgisi
ve kontrolü dahilinde olan birçok faktör, ITW PP ürününün belirli bir uygulamadaki kullanımı ve performansını
etkileyebilir. Performansı etkileyen faktörlerin çeşitliliği göz önüne alındığında, buradaki veriler son kullanıcı
testlerinin yerini alması amaçlanmamıştır. Herhangi bir ITW PP ürününün değerlendirilmesinden ve belirli bir amaca
uygun olup olmadığının ve kullanıcının tasarım, üretim ve nihai uygulamasına uygun olup olmadığının
belirlenmesinden münhasıran son kullanıcılar sorumludur.

GARANTİ VERİLMEMESİ: BURADA TANIMLANAN MALZEMELER VE TEST SONUÇLARI İLE İLGİLİ OLARAK, BU BELGENİN ÖN
YÜZÜNDEKİ AÇIKLAMANIN ÖTESİNDE HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. ITW PP, HERHANGİ BİR ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK
VEYA ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, ALENİ VEYA ZIMNİ BAŞKA
HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. BURADA TARİF EDİLENLERİN KULLANIM AMACI, UYGULAMA, TASARIM, TAŞIMA VE/VEYA KULLANIM
YÖNTEMLERİ AÇISINDAN BİRÇOK DEĞİŞKEN İÇERDİĞİNDEN, KULLANICI, BU MALZEMELERİ KABUL ETMEK VE KULLANMAK
SURETİYLE NİHAİ SONUCA İLİŞKİN TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİR. ITW PP, İHMAL, GARANTİ VEYA KUSURSUZ SORUMLULUK DA
DAHİL OLMAK ÜZERE İDDİA EDİLEN HUKUK TEORİSİNE BAKILMAKSIZIN, BAŞKA TÜRLÜ DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA
SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Notlar

1. ITW PP, uygunluğunun belirlenmesi 
için tüm substratların beklenen 
hizmet koşullarında, seçilen 
yapıştırıcı ile test edilmesini şiddetle 
tavsiye eder.

2. Çalışma Süresi: Yapıştırıcı sisteminin 
A ve B kısımlarının birleştirildiği ve 
iyice karıştırıldığı an ile yapıştırıcının 
artık kullanılamaz hale geldiği zaman 
arasında geçen süredir. Verilen 
süreler 74°F (23°C) sıcaklıkta test 
edilmiştir.

3. Fikstür Süresi: Yapışma yeri ve ortam 
sıcaklığına göre değişir. Verilen 
değerler 74°F (23°C) sıcaklıkta 
ölçülmüştür.

4. Kimyasallara maruz kalmaya karşı 
direnç; sıcaklık, konsantrasyon, 
yapışma hattı kalınlığı ve maruz 
kalma süresi gibi çeşitli 
parametrelere bağlı olarak büyük 
ölçüde değişiklik gösterir. Listelenen 
kimyasal direnç kılavuzları, ortam 
koşullarında uzun süreli maruz 
kalındığını varsaymaktadır. 

5. Tipik bir yapışma hattında, ekzoterm
sıcaklıkları gösterilen sıcaklıklardan 
daha düşük olacaktır. 

6. Tüm yapıştırıcılar sıcaklıkla yumuşar 
ve beklenen koşullara göre 
değerlendirilmelidir. Spesifik bir 
sıcaklıktaki değerler için ITW PP'ye
danışın. 

7. Dış cephe uygulamaları, çeliğin 
oksitlenmesini önleyen kaplama veya 
astarların kullanılmasını gerektirir.

8. Elde edilen test değerleri test 
yöntemine, benimsenen yaklaşıma, 
hıza vb. bağlı olarak değişecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

ITW Performance Polymers (ITW PP)

30 Endicott Street
Danvers, MA 01923 ABD
TEL: 855-489-7262
FAKS: 978-774-0516 
plexusinfo@itwpp.com

Bay 150, 
Shannon Industrial Estate, 
Shannon, County Clare, İrlanda.
TEL: +353 61 771500
FAKS: +353 61 471285 
customerservice.shannon@itwpp.com

www.itwperformancepolymers.com
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