3
Scotchkote Flexi-Tech 60 R.G.
Elastômero PU Bicomponente Livre de Solvente
Flexi-Tech 60 R.G. é um elastômero de alto
desempenho de base PU de cura rápida e de dureza
60, especificamente desenvolvido para a reparação de
componentes de borracha por espátula e é adequado
para uso em impulsores, calhas, tanques, válvulas,
cilindros,
juntas,
mangueiras,
correias
transportadoras, pneus off road, etc .
Flexi-Tech 60 R.G. é baseado em uma complexa
mistura de polióis poliésteres em combinação com
catalisadores amina e ativadores para produzir uma
vulcanização a frio proporcionando um produto com
excelente resistência mecânica.
As propriedades do Flexi-Tech 60 R.G. foram
projetadas para corresponder à maioria das borrachas
comercialmente disponíveis.
Antes de prosseguir, leia cuidadosamente as
informações seguintes para garantir que o
processo correto de aplicação seja totalmente
compreendido.
Preparação do Substrato
Toda sujeira e material solto devem ser removidos.
Óleo e gordura devem ser removidos com um solvente
para limpeza.
Qualquer rebarba presente no substrato deverá ser
cortada para tornar lisa a superfície de reparo.
Superfícies metálicas deverão ser mecanicamente
tratadas para garantir o perfil adequado do substrato.
Superfícies de borracha deverão tornar-se ásperas
com a ajuda de uma escova de aço.
Deve-se eliminar qualquer presença de pó e partícula
solta presente no substrato.
Usar um agente desmoldante em superfícies que não
devem ser reparadas, tais como: caxilho.
Primer
Todas as superfícies reparadas ou recobertas devem
ser primeiramente tratadas com o primer Flexi-Tech
60 Primer.
Flexi-Tech 60 Primer é formado por dois
componentes: primer e catalisador.
O conteúdo do frasco contendo o catalisador deve ser
adicionado ao recipiente contendo o primer. Eles

devem ser misturados para garantir a
homogeneidade do produto.
Flexi-Tech 60 Primer tem uma vida útil de até 3
meses. Este primer deve ser aplicado com a ajuda
de um pincel macio para garantir a espessura
adequada.
Após a aplicação do primer, deve-se esperar no
mínimo 10 minutos e no máximo 1 hora, a 20°C,
para poder aplicar o Flexi-Tech 60 R.G.

Mistura

Flexi-Tech 60 R.G. é um material bicomponente
que deve ser misturado antes do uso.
Dois volumes da base e um volume do ativador
devem ser completamente agitados até obtenção de
uma mistura homogênea.
A agitação completa é extremamente importante,
por mais que a mistura pareça homogênea, será
necessário agitação extra para garantir que todo
material foi incorporado.
Em 10 minutos, a 20 ºC, este material deverá ser
misturado e aplicado. Em condições de altas
temperaturas esse tempo poderá ser reduzido, e
estendido em condições de baixas temperaturas.
Aplicação
O revestimento deverá ser pressionado firmemente
contra o substrato, garantindo que o produto
preencherá trincas e defeitos presentes na
superfície.
Quando necessário, uma fita de reforço deve ser
usada sobre o revestimento. Material adicional
deverá ser aplicado sobre a mesma, assegurando
que as bordas da fita estejam sobrepostas.
Todo o equipamento deve ser imediatamente limpo
com água após o uso e os resíduos mais difíceis
podem ser removidos com um solvente de limpeza.
Capacidade de volume
900 ml / kg
Recomendações detalhadas de trabalho estão
disponíveis sob solicitação.
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Constantes Físicas
Proporção de mistura
Aparência

Base
2
2

Ativador
1
1

Pasta palha opaco

Pasta colorida

por volume
por volume

Secagem & tempo de
cura @ 20°C:

Tempo máx. para uso
Secagem ao toque
Usinagem
Cura completa

Volume de sólidos

100%

V.O.C.

Zero

Contato com alimento

Consultar Requerimentos U.S.D.A. para contato por incidente com alimento.
Consultar Requerimentos FDA CFR 21.175.300 para contato com alimento.

Validade

Usar dentro de 12 meses da data de fabricação. Armazenar em embalagens
seladas originais e em temperaturas entre 5°C e 30°C.

Embalagem

10 minutos
30 minutos
1 hora
24 horas

Disponível em 0,125Kg e 0,6Kg

Propriedades Físicas
Resistência à Atração ASTM D412

70 kg/cm² (1000 psi)

Resistência ao rasgamento ASTM D624

36 kg/cm (200 psi)

Elongação ASTM D412

800%

Dureza (Shore A) ASTM D2240

60

Adesão (Peel) – concreto e aço ASTM D903

9 kg/cm (50 psi) – falha coesiva em Flexi-Tech

Força dielétrica ASTM D149

16 volts/micron (400 volts/mil)
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Os produtos que compõem as marcas CoponTM
e ThortexTM agora fazem parte do portfólio de
produtos da 3M sob a marca Scotchkote.TM
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