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Multimetall Acél { O{ 8

A Multimetall Acél 10í8-at a 90-es évek elején neves német hídcsapágy-gyártók együttműködésével
fejlesztették ki.

A kitűzött cél a következő volt: Hídcsapágyak és éklemezek beépítéséhez ill. cserejéhez olyan nagy ter-
helhetőségű fém-polimer kifejlesztése, amely a hídszerkezet és a csapágy / éklemezek közötti nem teljesen
sík felfekvésú felületeket vagy különböző méretű hézagokat kiegyenlíti, ezáltal biztosítja a te|jes felúleten
történó felfekvést.

A MultimetallAcél í018
egy céltudatosan kifejlesztett fém-polimer, amelynek alapja egy saját fej-
lesztésű polimer, és töltőanyaga keramikus- és rozsdamentes fém kombi-
nációjából tevődik össze.
Kikeményedés után a Multimetall Acél 1018 tartósan magas
nyomószilárdsággal (lásd a külön vizsgálati lapot - DAFIT) és vegyi ellen-
állóképességgel rendelkezik.

Az ideálisan beállított viszkozitásának köszönhetően a Multimetall Acél 101B a csapágylemezekre / ékle_
mezekre könnyen felvihetó és a beszerelésnél minden oldal irányában egyenletesen oszlik el. Ezáltal
mechanikus megmunkálás nélkül, egyidejűleg a csapágy / éklemez végsó helyzetébe állításánál, egy 100%-
os réskiegyenlítés jön létre.

Az idő- és pénzigényes, hagyományos
mechanikus megmunkálással végzett
illesztés megtakarítható. A,,DIAMANT"
Elválasztó alkalmazásáva| a csapágy /
éklemez egy esetleges később szük-
ségszerű kiszerelése biztosítható (az
elemek nem kötnek össze).

Multimetall Acél 101B

A Multimetall AcéI 10í8 a következő követelményeknek tesz eleget:

o 100%os hézagkiegyenlítés 0 - 10 mm-ig, erőzáró. má9as nyomószilárdság extrém körülmények között is, mint pl. rezgések, extrém
hómérsékletingadozások - 40"C-tól + 90'C-ig. öregedés- és időjárásálló

. ellenáll benzinnek, olajnak, hútöfolyadéknak, lúgoknak, savaknak, esőnek. korrózióálló és nem elektromos vezető

. egyszerűen felhasználható, problémamentes felhasználás a helyszínen, különleges elókészületi
munkálatok és segédanyagok nélkül

kérem fordítson!
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Feldolgozás és felhasználás
A csapágy- / éklemez elemek beépítését annyira eló kell készíteni, hogy a Multimetall Acél 1§{8 felhordása
után azokat azonnal be lehessen építeni (Fazékidő 20"C-nál 45 perc). A hézagkitöltéshez szükséges
MultimetallAcél 1018 mennyiségét meg kell határozni:

1,5 kg - 600 cm2 4,5 kg - 1.800 cm2

o A tapadásifelületeket,,DIAMANT" Tisztítóvalzsírtalanítjuk, esetleg elválasztóval lekenjük.
o A csavarfuratokat zárjuk le, hogy a Multimetall Acél 1018 az összeszerelésnél ne follyon a csavarok és

csavarfuratok közé.
o A komponenseket intenzíven keverjük (kis mennyiséget egy tiszta keverőlapon kézzel, nagyobb

mennyiséget (a,5 kg) egy fúrógépbe fogott propellerkeverővel (- 250 ford./perc)
o Elsó lépésként egy vékony adhéziós réteget hordjunk fel a Multimetall Acél 1018-ból,
o majd a szükséges rétegvastagságot egy lépésben vigyük fel. A bevonásra kerüló felület közepén a

Multimetall Acél 10í8-at háztetó alakúra formázzuk, hogy a csapágy- / éklemez szerelésénél a
MultimetallAcél 1018 a középpontból kiindulva minden irányba levegő bezárása nélkül kifuthasson.

. A csapágyat a végsó pozíciójába helyezzük és segédelemekkel (csavarok, hidraulikus henger) rögzítjük
azt.

A felesleges anyagmennyiséget az tazékidő (kb. 45 perc a keverés megkezdésétól) letelte előtt egy
spaknival távolítsuk e\.24 óra elteltével (20"C-nál) a Multimetall Acél 1018 teljes mértékben terhelhető.

Figyelmeztetés:
o A MultimetallAcél 10tS nem hegeszthető.
. A rugalmas csapágyakataz elbillenés elkerülése érdekében támasszuk ki(pl. ék, állítócsavar, távtartó,

stb.) a teljes kikeményedés eléréséig.

Műszaki adatok

Nvomószilárdsáq N/mm2 max.160
SzakítósziIárdság N/mm' 76
Hailítószilárdsáo N/mm2 89
Nyírószilárdsáq N/mm2 22
Ruoalmassáoi modulus (E) N/mm" ,l4000

Lineáris hótáq u lási együttható 32 x 10-'K
Hőállóság 40"c l+90"c
veqviellenállás iqen ió (külön lista)
Nyugalmi súródási tényező > 0,5

(lásd vizsqálati beszámoló)
ldőiárási- és öreqedési ellenállás ió
Fazék- / feldolgozási idő +20'C-nál perc -45
Kikeményedés + S'C-nál ora -72
Kikeményedés + 20'C-nál ora -24
Faisúlv o/cm" 2,4
viszkozitás puha pasztaszerű
Raktározhatóság hónap 12
klszerelés kg 1,5:4,5
Tartozékok keverőspakni, kesztyű,

tisztító folyadék, elválasztó
folvadék és propeller kavaró

3058/D/B
Felhosznólósi lonócsolnkol szóbon, ír,ósbon, kísédeleink olop|ón o leg|obb tudósunk és toposzlolololnk szeílnl odjuk tdékoztolósként. Ez vonotkozlk esellég
hormodlk, slb, 3zemélyekkel suemben is, de nem menlesíll o íelhosznólól onnok vlzsgtílolólól, hogy o szóllílott lemékelnk o megrendelő egyedl lechnológiol és
íelhosznólósl körülményel melletl olkolmosok-e cé[olnok. A íelhosznólóst ellenőilznl nem ludJuk így ezétl íelelősséget sem vóllolholunk Bórmllyen esellege3
kódgény ls klzórólog csok oz óltolunk sróllított és o megrendelő óltol rendeltelésének megfelelően, előíróssrerűen, oz odotl eselben íelh$rnóll onyogérléke
vonolkozhol. Természelesen caok klíogóslolqn mlnőségű ólút szóllítunk, áltolónos elodósl és sróllítósl íeltételelnk sze]inl. Mlnden műszold odot íü9g or odoll
lerhelésló. A konkél íelhosznólósl odoíokol mlndén egyedl eselben köIöuük. (2004-04-1 ó)


