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MM1018 кит 
Продукт №: 1436 

 

ОПИСАНИЕ 

.  

ММ1018 е метален полимер, който може да бъде 

използван за пълна компенсация при силово 

затваряне на грапавости и хлабини при метални 

елементи като траверси, лагери на мостове, 

кранови пътища и линейно водене. 

ММ 1018 е приложим за хлабини до 10мм. 

Хлабини с размери над 10мм. трябва да се 

намалят до стойности под 10мм. със стоманени 

вложки. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

▪ Много висока якост на натиск 

▪ Устойчив на корозия и атмосферни 

въздействия 

▪ Стабилни размери 

▪ Добра устойчивост на бензин, масло, 

охлаждащи течности и влияния на околната 

среда 

▪ Поглъща вибрации 

 

 

ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ 

Потърсете нашите техници за химическата 

устойчивост на ММ 1018 

 

 

ОПАКОВКИ 

▪ 1,5 kg 

▪ 4,5 kg 

▪ Специални опаковки по заявка 

 

ММ 1018 се доставя в готови за използване 

опаковки. Двете съставки трябва да се смесят 

напълно. За да се избегне грешка при смесването, 

използването на по-малки части  от двете съставки 

не се препоръчва. 

 

 

 

 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 Плътност 2,4 g/cm³ 
  
E-Modul* 
DIN EN13412:2006 

10.000 N/mm² 

  
Якост на натиск ** 
DIN EN 12190:1998 

161 N/mm² 

  
Свиване * 
DIN EN 12617-4:2002 

0,35 mm/m 

  
 Температурна устойчивост -40 bis +90°C 
  
 Смесване в тегловни части A = 7,9 : B = 2,1 

  

 

СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ 

Материалът се съхранява най-добре в неотваряни 

оригинални съдове в хладно и сухо помещение, в 

което не се образува скреж, при температури 

между +50 и +200   С. Да се предпазва от пряко 

слънчево греене. Срок на годност: 5 години от 

датата на производство. По-високи температури 

намаляват срока на годност.  

 

ПРЕСМЯТАНЕ И РАЗХОД 

Основа за пресмятанията при използване на 

материала е площта на основата (А в м2) и 

средният размер на хлабината  (d в мм) 

M = A (in m²) x d (in mm) x 1,2 x 2,4 kg/dm³ 

 В тази формула е предвиден увеличен разход на 

материал (20%) предвиден да компенсира 

допуските и допълнителния разход 

 

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ 

Моля следвайте инструкциите дадени в листа за 

техническа безопасност.

* Values measured at 21 °C. Sample sizes 35x35x140 mm³ 

** Values measured at 21°C. Sample sizes 100x100x10 mm³ 
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ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Технологичното време  на годност (Pot life) 

започва със смесването на компонентите А и В.   

Технологичното време (Pot life) и времето на 

втвърдяване (curing time) зависят от количеството 

материал (обемно) и околната температура.  

 

Temperature 
[°C] 

Pot Life 
[minutes] 

Curing Time 
[minutes] 

10 °C 40 90 

20 °C 15 30 

30 °C 10 20 

Отнесено за 1 кг. за оригинална опаковка от две части 

 

Якостта на материала е температурно зависима и в 

значителна степен повлияна от температурата на 

прилежащите монтажни компоненти. Таблицата 

по-долу постановява приблизителни стойности за 

хлабина с размери 10мм. 

 

Temperature 
[°C] 

 
Strength 
[N/mm²] 

Time needed for strength 
 [Days] 

10 °C 100 14 

20 °C 110 8 

30 °C 120 5 

40 °C 130 3 

 

Втвърдяването на материала може да се ускори 

чрез загряване. Максималната температура за 

ускоряване на загряванета е 65 °C. 

 

ПОДГОТОВКА 

Контактните повърхнини, които ще се покриват с 

ММ1018, трябва да се почистят с обезмаслен 

сгъстен въздух. Отстраняване на съществуваща 

корозия не се изисква за функционирането на ММ 

1018, но с оглед срокът на годност на контактните 

области е препоръчително. Идеалната 

предварителна обработка на повърхността за 

добра адхезия на ММ 1018 се постига с 

дробосруене (SA2½) и груби зърна  (1,6 – 2,2 мм). 

Повърхността трябва да е сметален блясък и 

грапавост 50-60 µm. След това почистете 

повърхността с препарат за почистване DIAMANT 

(продуктов №1417). За целта нанесете обилно 

почиствощ агент с четка и избършете с кърпа не 

отделяща влакна.Съществуващите скрепителни 

болтове трябва да се защитят с PU предпазни 

капачки ( № 1578)  за да се избегни задръстване в 

последствие с ММ 1018. В случай на разделяне на 

повърхнините в последващ период прилагането на 

агент за разединяване е задължителен. 

Разединяващият агент трябва да се приложи 

обилно върху мястото, където адхезията трябва да 

се избегне. След 10 мин. Време за съхнене 

материалът е готов и белезникав разделителен 

филм е формиран.  

 

 

НАЧИН НА СМЕСВАНЕ 

За смесване на ММ 1018 сложете цялото 

съдържание на компонента В в съда с компонент 

А. Разбърквайте интензивно съдържанието с 

ръчен ел. инструмент и бъркалката на  DIAMANT 

(прод. № 0789) при максимум 150 об./мин. за 

около 2 мин. Материалът, който се набива по 

обвивката на съда трябва да бъде изстърган със 

шпакла и прибавен отново към сместа. 

Разбъркайте старателно отново. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ММ 1018, КИТ 

Готовата смес ММ 1018 се нанася Х образно на 

контактната повърхнина. Фигури 3 и 4 показват 

примерно приложение върху квадратна и 

правоъгълна контактна повърхнина. Много е 

важно дебелината на нанесения материал да е 

най-голяма в центъра. По този начин ММ 1018 ще 

се разстеле изцяло, без въздушни мехури, по 

време на притискането.   
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DIAMANT Metallplastic GmbH 

Hontzlarstr. 12 – 14 

41238 Mönchengladbach 

GERMANY 

Tel.: +49 (0)2166 – 98360 

Fax: +49 (0)2166 – 83025 

Mail: info@diamant-polymer.de 

 
 

Datum: 14.05.2012 

The technical data quoted here is determined under laboratory conditions and verified to date of product 
manufacturing through quality assurance processes. Changes are reserved and can be carried out without prior 
notice. Data verification is in the responsibility of the customer and should be requested prior to material order 
with DIAMANT. The application, use and processing of the products are beyond our control and are therefore the 
sole responsibility of the buyer. If, however, liability in question, it is for all damages restricted to the value of goods 
delivered by us. We guarantee the quality of our products based on our general sales and delivery conditions. All 
specifications differ depending on the loads and operating conditions. Practical application data will be provided on 
request in each case. 
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Pic 4 

 

След свързване на контактните повърхнини, ММ 

1018 е разстлан изцяло и без въздушни мехури 

между контактните повърхнини. Излишният и 

изтеклият материал трябва да се отстрани преди 

втвърдяване. 

 ИЗХВЪРЛЯНЕ 

Неупотребеният мятериал може да бъде 

изхвърлен нормално, освен когато правилното 

съотношение на смесване е съблюдавано и 

материалът е напълно втвърден. Код за отпадъци 

EAK 17 02 03 plastic 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ 

Препоръчително е полагането да се извършва от 

обучен персонал. 

 

С цел постигане на най-добро качество и 

безпогрешно приложение, ние предлагаме 

следните специални услуги: 

• Експертен телефонен съвет и/или на място 

при обекта. 

• Въведение и обучение за употребата на ММ 

1018 за вашите служители. 

• Надзор и контрол на дейностите на обекта 

•  Изпълнение на работата от нашите високо 

квалифицирани техници. 

 


