Zero złomu
używaj naszych materiałów do napraw odlewów i części maszyn

Przegląd produktów

Nieszczelności

Pęcherze powietrzne
i wady powierzchniowe

Ochrona przed
zużyciem

Przedstawiciel Diamant
od ponad 30 lat

DIAMANT Metallplastic GmbH
Polimerowe rozwiązania do napraw odlewów

2

4-5

Prezentacja firmy
Od 1886 roku dostarczamy naszym klientom wysokiej jakości polimery.
Nasze główne obszary zastosowania to odlewnie, producenci obrabiarek,
konstrukcje stalowe i mostowe, a także konserwacja maszyn i urządzeń.
O firmie
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Przegląd prouktów

Nasze rozwiązania przywracają odlewom pełną funkcjonalność, co znacznie
redukuje ilość złomowanych detali. Polimerowa formuła DIAMANT
obejmuje produkty do impregnacji – uszczelniania mikroporowatości
odlewów oraz naprawy powierzchniowe preparatami o wyglądzie
metalicznym. Ponad to oferujemy kompozytowe powłoki o wysokiej
odporności na ścieranie oraz media agresywne.
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Nieszczelności
Dichtol jest uniwersalnym, wysokowydajnym preparatem polimerowym
służącym do głębokiej impregnacji odlewów. Impregnacja Dichtolem
pozwala całkowicie uszczelnić wycieki. Dichtol jest przeźroczystym
preparatem jednoskładnikowym, gotowym do użycia poprzez nanoszenie
pędzlem, natrysk sprayem lub zanurzanie.
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Nieszczelności

Pęcherze powietrzne i wady powierzchniowe
Metale syntetyczne nadają się doskonale do napraw ubytków w odlewie i
wykończenia powierzchni z doskonałym metalicznym efektem. W naszym
szerokim asortymencie znajdują się produkty do napraw „kosmetyczno wykończeniowych”, jak również do seryjnych napraw dużych partii.

12-15

Przegląd produktów

Pęcherze powietrzne
i wady powierzchniowe

Dane techniczne produktów
- Plasticmetal
- Liquidmetal
Dane techniczne
produktów
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O firmie
Rodzinny biznes z tradycjami od 1886 roku.
Historia firmy DIAMANT Metallplastic GmbH sięga roku 1886, kiedy to Robert
Schulz założył swoją firmę jako niewielką odlewnię, która w 1892 r. przekształciła
się w ,"Robert Schulz Drogerie". Znając doskonale problemy procesu odlewniczego,
pod koniec XIX wieku opracował w swojej firmie preparaty naprawcze zwane
"cements" i oferował je wielu lokalnym odlewniom jako "kosmetyki odlewnicze".

Założyciel
Robert Schulz

1951
... pierwsze żywice epoksydowe i poliestrowe wraz z nowymi produktami
chemoutwardzalnymi zostały z powodzeniem wprowadzone na rynek. W latach
50-tych firma rozpoczęła eksport do Europy Wschodniej. W połowie lat
siedemdziesiątych firma zmienił nazwę na "DIAMANT Metallplastic GmbH". W tym
samym czasie rozszerzono rynki sprzedaży o USA i kraje Dalekiego Wschodu.

Obecnie

DIAMANT w
latach
pięćdziesiątych

... dostarczamy nasze produkty klientom z różnych branż na całym świecie dzięki
szerokiemu asortymentowi polimerowych systemów naprawczych i ochronnych.
W przeciwieństwie do obecnie panującego trendu utrzymujemy produkcję
w Niemczech, w Monchengladbach. Jest to z jednej strony zachowanie
tradycyjnych wartości, a z drugiej strony zapewnienie stale wysokiej jakości.
Produkty DIAMANT ,, Made in Germany "są obecnie eksportowane do ponad 60
uprzemysłowionych krajów na całym świecie. Poza produkcją oferujemy
doradztwo techniczne, szkolenia oraz niezawodne usługi w zakładzie klienta.

Nasza wizja
Od 1886 roku zaopatrujemy naszych usatysfakcjonowanych klientów w doskonałe
materiały dla przemysłu metalowego. Nasze główne obszary działalności
to odlewnie, producenci obrabiarek, remonty maszyn i urządzeń, a także
konstrukcje stalowe i mostowe. W tych czterech dziedzinach wyznaczamy nowe
standardy dzięki naszym innowacyjnym i praktycznym rozwiązaniom.
Sukcesy naszych klientów, są również naszymi sukcesami.

Siedziba naszej
firmy w
Mönchengladbach
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Rozwiązania DIAMANT
Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych dostawców kompleksowych
systemów polimerowych dla przemysłu odlewniczego. Towarzyszymy Państwu
począwszy od opisu problemu, oceny technicznej wykonalności, wyboru produktu,
aż do aplikacji w Odlewni. Wybierając produkt DIAMANT, zawsze możesz być
pewien, że masz kontakt z najlepszymi specjalistami w branży odlewniczej.

O firmie

Nasze rozwiązania produktowe przywracają właściwości użytkowe odlewów, przez
co znacznie redukujemy ilość produkowanego złomu dając bardzo duże
oszczędności finansowe. Prostota stosowania naszych preparatów pozwala również
zaoszczędzić dużo czasu.

Przegląd produktów

s o l u t i o n s

Nieszczelności

Pęcherze powietrzne
i wady powierzchniowe

Nasza działalność doradcza przynosi istotną korzyść naszym klientom. Poznając
różne życzenia klientów łączymy nasze produkty z mechanizmem wsparcia
i rozwiązujemy Państwa problemy z odlewami. Pełna oferta DIAMANT obejmuje:
Dopasowaną do potrzeb linię produktów wraz z kompatybilnymi akcesoriami.
Badania i rozwój niestandardowych produktów dla Państwa aplikacji.
n Szczegółowe konsultacje techniczne z możliwością szkolenia pracowników w Państwa
zakładzie produkcyjnym.
n Aplikacje oraz testy na miejscu, wykonywane przez nasz doświadczony personel
techniczny.
n
n

Ochrona przed
zużyciem
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Przegląd produktów
Przegląd preparatów w skrócie

dichtol

dichtol

Aktywny impregnat
kapilarny

Bar

flüssigmetalle

plasticmetal
superior

Korekta powierzchni

Do drobnych i
średnich napraw

Pionowo
Poziomo

Pionowo
Poziomo

do 2mm
dowolna

do 3cm
do 5cm

plasticmetal

multimetal

Zalety:

Zalety:

Zalety:

- Aplikowany poprzez:
•Malowanie
•Zanurzanie
•Natrysk
•Wstrzykiwanie
- Punktowa impregnacja
- Niskie koszty
- Przeźroczysty
- Atest do wody pitnej

- Wygląd metaliczny
- Szybkie utwardzanie
- Preparat jednoskładnikowy

- Idealny wygląd
metaliczny
- Bardzo wysoka
zawartość metalicznych
wypełniaczy
- Doskonałe właściwości
mechaniczne
- Szybkie utwardzanie
- Obrabialny jak metal

Wszechstronne rozwiązywanie problemów odlewniczych.
flüssigmetalle

iron cement
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Wiele lat pracy na rynku odlewniczym pozwoliło nam na opracowanie
specjalistycznego asortymentu preparatów do napraw różnych wad spawalniczych.
Nasze rozwiązania umożliwiają impregnację mikroporowatości odlewów, korekty
defektów powierzchniowych, wypełnianie pęcherzy powietrznych oraz kosmetykę
rozległych powierzchni.

plasticmetal

Do drobnych i
średnich napraw
Pionowo
Poziomo

multimetal

iron cement

Wyjątkowo odporny na
zużycie termiczne

Do średnich i dużych
napraw
do 3cm
do 5cm

Pionowo
Poziomo

O firmie

dowolna
dowlona
Przegląd produktów

Zalety:

Zalety:

Zalety:

- Wygląd metaliczny
- Bardzo wysoka
zawartość
metalicznych
wypełniaczy
- Doskonałe
właściwości
mechaniczne
- Szybkie utwardzanie
- Obrabialny jak metal

- Proporcja mieszania 1:1
- Znakomite własności
mechaniczne
- Wypełniacze
metaliczne.
- Obrabialny jak metal
- Właściwości
tiksotropowe

- Może mieć kontakt z
płynnym metalem
- Do napraw wlewnic i kokili
- Odporność na
temperaturę do 1600 st C
- Produkt jednoskładnikowy
- Łatwy w aplikacji

Legenda
Odporność
na ciśnienie

Niska

Średnia

Nieszczelności

Wysoka
Pęcherze powietrzne
i wady powierzchniowe

Bar

Bar

Bar

Charakterystyka
metaliczna
Odporność
termiczna
Ochrona przed
zużyciem
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Nieszczelności
Mikropory, pęknięcia i porowatość.

Dedykowany produkt

Przemysł odlewniczy stale się zmienia, głównieze względu na rosnącą złożoność
wymagań klientów dotyczących odlewów. Przy niskich kosztach należy
zagwarantować stałą jakość produktu. Odlewy często osiągają granice technicznej
wykonalności. W związku z tym, często występującym problemem jest tworzenie
się wad pochodzenia skurczowego, rzadzizn, pęcherzy gazowych, porowatości
i mikroporowatości.
Porowatość jest ogólnym określeniem pęcherzy powietrza umiejscowionego w
ścianie odlewu.
Porowatość przenikająca ścianę odlewu na wskroś powoduje nieszczelność
odlewu. Zależnie od dalszego przeznaczenia odlewu, porowatość może
dyskwalifikować użytkowe własności odlewu.

Porowatość

Odlewy posiadające wady mikroporowatości możemy „naprawiać” poddając je
impregnacji próżniowej lub impregnacji kapilarnej.
Obie metody różnią się pod względem technicznym i ekonomicznym. Wybór
metody powinien być oceniany indywidualnie dla każdego przypadku.
Impregnacja kapilarna zapewnia:

Impregnacja za
pomocą polimerów

n

Różne metody aplikacji preparatu:
- Zanurzenie
- Nanoszenie pędzlem
- Wstrzykiwanie
- Rozpylanie

n

Seryjną impregnację punktową.
Pojedynczą impregnację punktową (miejscową) dla dużych odlewów.
Niskie koszty inwestycji.
Lepszy podkład pod malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne.
Dowolną lokalizację miejsca aplikacji.
Bezbarwny kolor preparatu.
Wysoką wydajność preparatu.
Wysoką odporność chemiczna, termiczna i mechaniczna
naprawionych miejsc.
Atest do kontaktu z wodą pitną.

n
n

Impregnacja
kapilarna

n
n
n
n
n
n

Impregnacja
selektywna

Tradycyjna impregnacja próżniowa rekomendowana jest do seryjnej
impregnacji małych lub średnich odlewów o nieokreślonych wadach
porowatości.
Jeśli porowatość odlewu łatwo można zlokalizować, to najbardziej
skuteczną metodą jest impregnacja kapilarna preparatem DIAMANT
Dichtol.
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O firmie

dichtol - impregnacja kapilarna
W procesie impregnacji kapilarnej DIAMANT, na porowatą powierzchnię nakłada się
polimer o dużej wytrzymałości znajdujący się w specjalnym płynnym rozpuszczalniku o
bardzo lotnych składnikach. Dzięki bardzo wysokiej sile kapilarnej dichtol wnika
głęboko w puste przestrzenie odlewu i po odparowaniu rozpuszczalnika zamienia się
w ciało stałe. Po utwardzeniu polimer jest odporny na ciśnienie, obciążenia termiczne i
chemiczne - nawet przy zmiennych temperaturach.

Przegląd produktów

Wszechstronność

Dichtol jest jednoskładnikowym preparatem o wysokiej funkcjonalności. Łatwe i
wszechstronne stosowanie preparatu dichtol (zanurzanie, nakładanie pędzlem,
natryskiwanie) umożliwia niezawodną impregnację w trudnych warunkach i przy
złożonych konstrukcjach.
Bez względu na charakter wad (małe czy duże pory) - dichtol impregnuje i uszczelnia
dając pełną funkcjonalność odlewów. Dichtol został opracowany specjalnie na
potrzeby przemysłu odlewniczego.

Nieszczelności

Wydajność

Bez względu na małe czy duże pory - dichtol impregnuje i przywraca szczelność
odlewów. Dichtol został opracowany na potrzeby przemysłu odlewniczego i dlatego
jest szczególnie odporny na obciążenia fizyczne, termiczne i chemiczne. W
przeciwieństwie do spawania dichtol jest wyjątkowo delikatną metodą naprawiania
odlewów i poprawia właściwości powierzchniowe i lakiernicze.

Zarządzanie jakością

Dichtol zwiększa rentowność produkcji znacznie redukując ilość odpadów. Mając na
celu zagwarantowanie najlepszych wyników i minimalizację kosztów firmy, Dichtol stał
się integralną częścią innowacyjnego procesu zarządzania jakością w branży
odlewniczej.

Pęcherze powietrzne
i wady powierzchniowe

Ekonomiczność

Aktywność kapilarna preparatu dichtol pozwala polimerowi głęboko wniknąć w odlew
bez dodatkowych kosztów energii. Jeśli charakter i miejsce porowatości są
niezmienione w produkcji seryjnej, można zastosować impregnację punktową
identyczną dla wszystkich odlewów przy minimalnym zużyciu materiału.

Ochrona przed
zużyciem

Preparat dichtol pozwala na unikniecie wysokich kosztów inwestycyjnych, takich jak
instalacje do impregnacji próżniowej lub dodatkowe usługi zewnętrzne.
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Pęcherze powietrzne i wady powierzchniowe

Irytujące, ale nieuniknione.

Dedykowany produkt

Porowatość jest w pewnym sensie naturalną wadą odlewniczą powstającą podczas
przejścia cieczy w stan stały, jest zmianą objętości podczas krzepnięcia odlewu.
Nawet przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii, szczeliny kawitacyjne są
bardzo trudne do wyeliminowania. Dlatego odlewnie podejmują wiele działań
technologicznych, aby „przenieść” te wady odlewnicze na powierzchnię, a potem je
skorygować.
Puste przestrzenie w postaci pęcherzy powietrznych lub porowatości mogą
znajdować się na powierzchni lub w ścianie odlewu. Zamknięte otwory przelotowe
stają się problemem po obróbce mechanicznej, która je odkrywa. Naprawa za
pomocą spawania jest skomplikowana i ograniczona.

Powierzchnia
chropowata

Stosowanie preparatów DIAMANT – na bazie metali związanych z polimerem jest
sprawdzoną alternatywną metodą, która naprawia - usuwa porowatość porowatości
oraz inne wady powierzchni.
Chropowatość powierzchni
Termin "chropowatość" definiujemy jako nieregularną i nieestetyczną teksturę
powierzchni odlewów, która musi zostać poprawiona. Posiadamy specjalne
preparaty w postaci szpachli na bazie kompozycji polimerów oraz proszków metali
do korekcji powierzchni. Po utwardzeniu preparaty zapewniają idealny metaliczny
charakter powierzchni.
Otwarte pęcherze powietrzne

Otwarte pęcherze
powietrzne

Otwarte pęcherze znajdujące się na powierzchni odlewu naprawiamy wypełniając je
metalami polimerycznymi.
Zamknięte porowatości
Zamknięte porowatości są zamkniętymi pustymi miejscami w obrębie odlewu, które
są wykrywalne nieniszczącymi metodami testowania, takimi jak ultradźwięki lub
promieniowanie X. Zamknięte porowatości można łatwo wypełnić metalem z
polimerowym po obróbce mechanicznej lub zaimpregnować preparatem Dichtol.

Zamkniete pęcherze
powietrzne
(po obróbce)

multimetal

flüssigmetalle

plasticmetal

dichtol

Rozległe
uszkodzenia
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Nasz asortyment obejmuje rozwiązania do optycznej korekcji
chropowatości powierzchni, uszczelniania makro i mikro porów,
uzupełniania
małych
ubytków
oraz
dokonywania
napraw
powierzchniowych.

flüssigmetalle - poprawki kosmetyczne
Płynny metal jest jednoskładnikowym, gotowym do użycia preparatem
polimerowym do niezawodnej korekcji chropowatości powierzchni. Wysokiej klasy
metalowe wypełniacze umożliwiają znakomite dopasowanie koloru do barwy
powierzchni odlewu.
Wygląd metaliczny.
Produkt gotowy do użycia.
n Szybkie utwardzanie.
n Bardzo dobra przyczepność do metalowych powierzchni.
n Idealny do kosmetyki wykończeniowej (grubość nałożonej warstwy do 2 mm).
n
n

O firmie

plasticmetal - wypełnianie pęcherzy powietrznych
Plasticmetal jest szybko utwardzającą się kompozycją polimerową (proszek +
utwardzacz) do maskowania pęcherzy powietrznych oraz małych wad. Po
utwardzeniu, preparat możemy obrabiać jak metal. Plasticmetal cechuje się
doskonałą
wytrzymałością
mechaniczną,
termiczną
oraz
chemiczną.
Gęstość kompozycji możemy sterować proporcją proszku i utwardzacza, tworząc
masę o konsystencji najbardziej wygodnej do naprawy danego miejsca. Do
dyspozycji mamy 9 różnych utwardzaczy nadających kompozycji specyficzne
własności (np. szybkość wiązania, odporność na podwyższoną temperaturę)
n
n
n
n
n

12 różnych metalowych wypełniaczy oraz różnych 9 utwardzaczy.
Idealny wygląd metaliczny.
Doskonałe właściwości mechaniczne.
„Sterowana szybkość utwardzania”, zależnie od utwardzacza.
Duży zakres konsystencji kompozycji – pasta/gęsty płyn.

Przegląd produktów

Nieszczelności

multimetal - duże naprawy
Multimetal to kompozycja polimerowa składająca się z dwóch past mieszalnych
w stosunku 1:1. Produkt charakteryzuje się niemierzalnym skurczem oraz długim
czasem żywotności kompozycji pozwalającym na spokojną naprawę rozległych wad
odlewniczych. Dzięki wysokiej tiksotropowości kompozycja nie ścieka z pionowych
ścian.
n Idealna proporcja mieszania 1:1 objętościowo.
n Wydłużony czas aplikacji.
n Doskonałe parametry techniczne.
n Idealny do napraw dużych i rozległych wad odlewniczych.

Pęcherze powietrzne
i wady powierzchniowe

iron cement -Ochrona przed wysoką temperaturą
Iron cement jest produktem jednoskładnikowym odpornym na wysokie
temperatury do 1600°C. Używany jest do napraw wlewnic i kokili odlewniczych oraz
uszczelniania miejsc mających styczność z płynnym metalem.

Ochrona przed
zużyciem

Łatwa aplikacja za pomocą szpachli.
Bardzo wysoka odporność na temperaturę.
n Preparat fizjologicznie nieszkodliwy.
n
n
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Typ produktu
Wersja

Dedykowany produkt

Proces natryskiwania termicznego
Wielkość porów [mm]
Czas magazynowania [lat]

WFT FL
#1532

WFT Macro
#1546

HTR
#0977

WF49
#1849

HM
#2407

standard

macro
(do większych porów)

odporność na
wysoką temp.

koncetrat odporny na
rozpuszczalniki

aplikacja na gorące
powierzchnie

HVOF, APS, VPS,
ARC, Flame

ARC, Flame

HVOF, APS, VPS,
ARC, Flame

HVOF, APS, VPS,
ARC, Flame

HVOF, APS, VPS,
ARC, Flame

0 - 0,1

0,1 - 0,5

0 - 0,1

0 - 0,5

0 - 0,5

5

5

5

0,5

1

~ 100 ml

~ 170 ml

~ 100 ml

~ 100 - 200 ml

75 g

20°C

6 min

6 min

45 min

20 h

40°C

3 min

3 min

1 godzina
(po hartowaniu przez
1 godzinie w temp.
200°C)

30 min

12 h

Zużycie preparatu na m2
Czas utwardzania

Sucha powierzchnia

Powłoki w zakładach
odlewniczych
Obróbka
mechaniczna

80°C

x

x

20°C

90 min

90 min

40°C

60 min

60 min

x

x

80°C

1 godzina
(po hartowaniu przez
1 godzinie w temp.
200°C)

x

1h

120 min

36 h

75 min

20 h

x

90 min

po 144 h

po 192 h

po 96 h

po 120 h

20°C

po 36 h

40°C

po 24 h

80°C

x

x

1 godzina
(po hartowaniu przez
1 godzinie w temp.
200°C)

Stała odporność termiczna [ºC]

-40 / +300

-40 / +300

-40 / +500

-40 / +200

-40 / +200

Krótkotrwała odporność termiczna [ºC]

-40 / +450

-40 / +450

-40 / +550

-40 / +220

-40 / +220

Warstwa preparatu na powierzchni [μm]

3

10

4

20

20

40°C

40°C

40°C

40°C

120°C

13

17

12

w zależności od
proporcji mieszania

22

Odporność
chemiczna

x

po 60 h

Dane techniczne

Powłoki zbiorników

Temperatura powierzchni do aplikacji
[max]
Gęstość (DIN4 cup, +23°C)
ISO 2431 (4mm dysza) [sec.]

Powłoki do pomp

Dichtol Rozcieńczalnik #1285
- Do użytku po długim stosowaniu preparatu (odparowaniu rozpuszczalnika) w celu regulowania gęstości [dla Dichtol: WFT, WF49 i HTR]
- Do regulowania gęstości Dichtolu WF49

Powłoki odporne na
chemikalia
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plastic
metal

Dane techniczne
Opis produktu

Aplikacja

Metal Repair Systems

DIAMANT Plasticmetal jest idealnym materiałem do małych i
średnich napraw powierzchni z dowolnego metalu, ze względu na
dużą różnorodność wypełniaczy metalicznych. Plasticmetal
zapewnia bardzo dobre wykończenie metalowe i jest obrabialny
jak metal. Dzięki szybkiemu utwardzaniu i łatwemu mieszaniu, jest
to bardzo przydatny produkt, szczególnie w przypadku odlewni i
różnych rodzajów metali.

Przygotowanie powierzchni
Schropowacenie powierzchni (zwiększenie powierzchni wiązania
adhezyjnego oraz wytworzenie punktów zaczepień.

DIAMANT plasticmetal Zawartość: dwa składniki kompozycji (baza
metaliczna + utwardzacz), wielokrotnego stosowania kubeczek do
mieszania, szpachelka, instrukcja stosowania.

Nakładanie Preparatu
Nałożyć najpierw cienką warstwę, bardzo dokładnie wcierając ją w
chropowatość metalu. Następnie nałożyć masę na żądaną grubość

Mieszanie Preparatu
Plasticmetall jest produktem bardzo łatwym w przygotowaniu.
Mieszamy dwa składniki: ciecz i proszek, w takiej proporcji, aby
otrzymać masę o konsystencji najwygodniejszej do dokonania naprawy.

Utwardzanie
Czas utwardzania to 5 do 60 min i jest zależny od utwardzacza
Zastosowanie
DIAMANT plasticmetal stosuje się do kosmetyki
wykończeniowej odlewów, napraw i regeneracji makroporów,
pęknięć, pęcherzy czy ubytków.
Właściwości
▪ dobrze dopasowane właściwości mechaniczne oraz estetyczne,
▪ dobra przyczepność do metali oraz stopów metali
▪ wysoka odporność chemiczna
▪ odporność na stałą temperaturę do 250°C (chwilową do 500°C),
▪ krótki czas utwardzenia (nawet do 5 min),
▪ dowolna proporcja mieszania (konsystencja od pasty do płynu),
▪ obróbka identyczna jak w przypadku metalu,
▪ utwardzony preparat może być polakierowany.

mieszanie

aplikacja

gotowość

Hardener Liquids for DIAMANT plasticmetal
Utwardzacz

Nr

Żywotność
kompozycji (Min.)
30ml:30ml*

Żywotność
kompozycji (Min.)
30ml:15ml*

Czas utwardzania
(Min.)*

HF Standard

0112

8-10

5-7

20

Standardowy utwardzacz

HF rapid

0116

5-7

3-5

13

Dedykowany do szybkich i nagłych napraw

HF slow

0114

18-20

15-17

30

Dedykowany do produkcji seryjnej / Długa
żywotność oraz czas utwardzenia kompozycji

HF WF

0204

5-6

4-5

11

Odporność na wysokie temperatury +250 ºC

HF SF

0013

7-9

6-8

13

Zabezpieczenie przed wybuchem, elastyczny po
utwardzeniu

HF Thixo

0065

7-9

6-8

15

Właściwości tiksotropowe (nie spływa)

Właściwości
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Dane Techniczne

Metal Repair System

Baza metaliczna (proszki) DIAMANT plasticmetal
Typ

Nazwa

Nr kat.

Zawartość
metalu
w%

Typ
powierzchni

Żeliwo

A
Superior dunkel
Superior hell

#0061
#0067
#0223

92
96
96

żeliwo
żeliwo
żeliwo

idealny wygląd metaliczny naprawionego
miejsca

Stal

A
Superior

#0196
#0199

92
96

odlewy ze stali
odlewy ze stali

idealny wygląd metaliczny naprawionego
miejsca

Aluminium

A
Superior

#0005
#0008

92
96

odlewy
aluminiowe
odlewy
aluminiowe

idealny wygląd metaliczny naprawionego
miejsca

Brąz

A

#0014

92

brąz

bardzo dobry, metaliczny wygląd

tak

Mosiądz

A

#0136

92

mosiądz

bardzo dobry, metaliczny wygląd

tak

Miedź

A

#0127

miedź

bardzo dobry, metaliczny wygląd

tak

Spiż

A

#0190

dobry, metaliczny wygląd

tak

Tlenek
żelaza

A

#0054

miejsce naprawiane koroduje razem
z odlewem

tak

Stal
stopowa

A

#0263

stal
kwasoodporna

bardzo dobry, wygląd metaliczny
przypominający stal stopową

tak

Ceramika

0065

#0811

do wszystkich
materiałów

powłoki odporne na ścieranie

tak

92
92

spiż

96
96

-

żeliwo

Czas magazynowania Wielkość opakowania(cpl.)
min. 12 miesięcy

standard:
500g,
1.000g
superior:
500g,
1.500g
utwardzacz: 125ml, 300ml

Kompatybilność
utwardzaczy

Właściwości

tak
tak
tak

Dane techniczne

Waga
Wytrzymałość na nacisk
Twardość [Shore D]
Wytrzymałość na rozciąganie
Wytrzymałość na ścinanie
Elastyczność
Odporność na uderzenie
E-Moduł
Przewodność termiczna
Współczynnik rozszerzalności cieplnej
Odporność termiczna (stała)
Odporność termiczna (chwilowa)

DIN53454
DIN53454
DIN53505
DIN53455
DIN53283
DIN53452
DIN53453
DIN53457
DIN53612
HF
HF WF(T)
HF
HF WF(T)

tak
tak
tak
tak

2 - 2,5 g/cm³
160 N/mm²
87 - 89
86 N/mm²
35 N/mm²
95 N/mm²
4.8 N/mm²
14500 N/mm²
0,7 - 0,9 W/mK
25 x 10 E-6
- 40 up to +160ºC
up to +250ºC
max. +220ºC
max. +300ºC

Wszystkie ww. dane są wartościami średnimi i różnią się w
zależności od wymieszania, ilości materiału i warunków
środowiskowych. Wymienione dane techniczne oparte są na
normalnych warunkach (STP) 20º ºF) i 1013 mbar (1013hPa).
C (273K / 31,73)

14

Płynny Metal jest jednoskładnikowym, gotowym do użycia preparatem zawierającym
wypełniacz o wysokiej zawartości proszku metalicznego. Preparat nakłada się na odlew przy
pomocy szpachli. Wysoka zawartość metalicznego wypełniacza nadaje naprawionej powierzchni
wygląd materiału bazowego. Preparat stosowany jest do poprawy wyglądu odlewów maskowania drobnych wad powierzchniowych. Łatwość aplikacji umożliwia seryjne naprawy
odlewów.
Dane techniczne:
Maksymalna grubość warstwy 2 – 3 mm
Odporność temperaturowa (°C) do +200°C
Czas utwardzania przy + 20ºC [Min.] ~ 120 min
Odmiany Żeliwo, Stal, Aluminium
Właściwości

O firmie

- Wszechstronne zastosowanie dzięki indywidualnie dostosowywanej konsystencji
- Odporność na temperaturę do 200 °C
- Gotowy do użycia i łatwy w stosowaniu
- Dobra odporność chemiczna
- Zawiera wypełniacze o wysokiej jakości
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Odporny na gorące płyny
Przygotowanie powierzchni
Aby uzyskać optymalną przyczepność Płynnego Metalu Aluminium, zalecamy odtłuszczenie
powierzchni przy pomocy Diamant Cleaner (# 1417).

Przegląd produktów

Aplikacja
Miejsca do naprawy powinny by
ć czyste i suche. Głębsze defekty można naprawić powtarzając
aplikację, przy czymposzczególne warstwy powinny się utwardzić przed nałożeniem kolejnej warstwy.
Maksymalna grubość warstwy: 2-3 mm
Nałożona warstwa preparatu utwardza się w ciągu ok. 2 godzin.
Po tym czasie można zastosować kolejne warstwy, w przypadku aplikacji wielowarstwowych.
Utwardzenie odbywa się w ciągu 2 godzin w temperaturze pokojowej + 20 °C.
Puszki i tuby po u
życiu muszą być szczelnie zamknięte.
Diamant Płynny Metal Aluminium i Diamant rozcieńczalnik są łatwopalne.
Temperatura zapłonu poniżej +21°C / 70°F.

Pęcherze powietrzne
i wady powierzchniowe

Ochrona przed
zużyciem
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MULTIMETALL
Kompozycja do napraw dużych wad odlewniczych, pęknięć korpusów, wybitych gniazd łożyskowych, ubytków
kawitacyjnych i regeneracji skorodowanych i zerodowanych powierzchni. Przygotowujemy ją poprzez zmieszanie
dwóch składników - past w stosunku objętościowym 1 :1.
DIAMANT MultiMetall cechuje się bardzo wysoką odpornością mechaniczną, temperaturową i chemiczną.
Doskonale nadaje się do obróbki mechanicznej razem z metalem.
Przygotowanie powierzchni
Schropowacenie powierzchni (zwiększenie powierzchni wiązania adhezyjnego oraz wytworzenie punktów
zaczepień).
Odtłuszczenie powierzchni ( np. preparatem Reiniger ).
Mieszanie preparatu
Wymieszać składniki A i B w stosunku objętościowym zgodnym z informacją na opakowaniu. (Dla podstawowych
odmian: żeliwo, stal, aluminium, brąz jest to proporcja 1 : 1 ). Mieszać bardzo dokładnie, tak aby masa uzyskała
jednolity kolor.
Nakładanie preparatu
Nałożyć najpierw cienką warstwę, bardzo dokładnie wcierając ją w chropowatość metalu. Następnie nałożyć
masę na żądaną grubość.

DIAMANT MultiMetall można obrabiać mechanicznie, tak jak metal, poprzez: toczenie, szlifowanie, wiercenie,
frezowanie, szlifowanie.

