Karta techniczna produktu
NOXUDOL 3100

NOXUDOL 3100
POWŁOKA WYGŁUSZAJ CA

Informacje ogólne
NOXUDOL 3100 jest wodn , kleist , elastyczn mas na bazie polimerów. Posiada wła ciwo ci tłumienia
d wi ków i rezonansu zamieniaj c je na ciepło. Preferowanym sposobem aplikacji NOXUDOL 3100 jest
natryskiwanie. Mo liwe jest równie nakładanie przez malowanie lub nało enie wałkiem. Preparat ma dobre
wła ciwo ci przylegaj ce i jest wodoodporny po wyschni ciu. Posiada równie wła ciwo ci antykorozyjne i chroni
przed kondensacj pary wodnej. Pomimo niewielkiego ci aru, NOXUDOL 3100 ma bardzo dobre wła ciwo ci
głusz ce (w przybli eniu jest o połow l ejszy od tradycyjnych mas bitumicznych) oraz ma bardzo wysok
odporno na cieranie i uszkodzenia mechaniczne.
Zastosowanie
NOXUDOL 3100 mo e by stosowany na powierzchniach metalowych lub plastikowych, tworz c warstw o
grubo ci 0,5 – 5 mm. Stosowany jest w przemy le motoryzacyjnym do nakładania warstw wygłuszaj cych,
stoczniowym do kadłubów statków, w kanałach wentylacyjnych itd. Skutecznie tłumi d wi ki i rezonans.
Sposób aplikacji
NOXUDOL 3100 powinien by nakładany na starannie oczyszczone powierzchnie. W rodowisku wilgotnym,
powierzchnie stalowe i powierzchnie z metali amfoterycznych (takich jak czyste aluminium, cynk itp. mog cych
reagowa z zasadami) musz by aktywowane (przez zastosowanie primera) przed nało eniem NOXUDOL 3100.
Zastosowanie primera gwarantuje dobr adhezj powłoki. Do nakładania NOXUDOL 3100 mo na u ywa
pistoletów natryskowych z 1-litrowymi pojemnikami przy normalnym ci nieniu powietrza lub pomp
wysokoci nieniowych np. typu Graco King.* Aby otrzyma efektywne tłumienie d wi ku i rezonansu nale y
stosowa gładk warstw suchego filmu o grubo ci 1,0 – 2,5 mm, zale nie od potrzeb. Je li potrzebna jest grubsza
powłoka wskazane jest nakładanie w dwóch warstwach. Na grubo powłoki ma wpływ równie czas schni cia
(normalnie 6-12 godz. w temp. pokojowej). W ni szych temperaturach lub przy wy szej wilgotno ci czas schni cia
b dzie odpowiednio dłu szy. Powłoka powstaje w dwóch etapach. W pierwszym etapie wyparowuje woda i
nast pnie, w zale no ci od temperatury, w ci gu 7-14 dni nast puje utwardzanie chemiczne. Po pierwszym etapie,
odparowaniu wody, powłoka jest sucha, łatwa w obróbce i ma ju około 80% efektywno ci tłumienia d wi ku. Ten
efekt wzrasta w czasie chemicznego utwardzania. Dopiero po utwardzeniu warstwy (w ci gu 7-14 dni)
NOXUDOL 3100 jest wodoodporny i mrozoodporny oraz mo e by pokrywany wi kszo ci farb. Praktyczny test
malowania najlepiej wykona na mniejszej powierzchni, aby by pewnym, e farba dobrze pokrywa powłok .
* U ywaj c pompy wysokoci nieniowej nale y wył czy ci nienie, je li preparat nie jest nakładany. Maksymalna przerwa w nakładaniu przy wł czonym ci nieniu
wynosi 1 min. Po wył czeniu pompy nale y usun preparat z w a, w przeciwnym razie materiał wypełni w i b dzie trudny do usuni cia. Pistolet powinien by
zamocowany od przodu, w
odpowiednio szeroki a igła tak du a jak to mo liwe.

Dane techniczne

Rodzaj powłoki
Kolor
G sto
Sucha masa
Temperatura zapłonu
Czyszczenie i rozcie czanie
Sposób u ycia
Temperatura stosowania
Wielko dyszy
Grubo warstwy
Zu ycie materiału
Temperatura przechowywania
Czas przechowywania
Odporno temperaturowa powłoki
Odporno na cieranie

zbita, jednolita, twarda po wyschni ciu
be owy
990 ±30 kg/m³
64 ±2%
> 100°C
woda
natrysk, malowanie lub za pomoc rolki
16 – 30°C
0,025 - 0,045
1,0 - 2,5 mm suchej warstwy / aplikacj
1,5 - 4 kg/m²
od 2 do 30°C
12 miesi cy
maksymalnie 100°C
testowane zgodnie z “Daimler Benz steinschlag prüf gerät” przy 800 ym,
23°C, 5 h z gruboziarnistym wirem - bez perforacji

Informacje zawarte w danych technicznych s oparte na obecnym stanie wiedzy. Chcemy opisa nasze produkty jak najdokładniej zgodnie z wymogami klientów
podaj c poprawne informacje. Nie jest to jednak gwarancja tych materiałów. Za bł dy powstałe w druku nie ponosimy odpowiedzialno ci.
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