
Produktinformation

MM 700 FG

• Temperaturområde: –50 till +200°C.

• Godkänd enligt CFR 177.2600 för  
kontakt med feta och vattenhaltiga 
livsmedel.

• Kittliknande konsistens.

• Snabbhärdande.

2-komponents formningsgummi/kitt

Produktbeskrivning
MM 700 FG är ett blått, 2-komponents, additions-
härdande silikongummisystem. Efter blandning av del A 
och B i korrekt förhållande härdar systemet vid rums-
temperatur på 24 timmar. Härdhastigheten kan acce-
lereras med förhöjd temperatur. Det härdade gummit 
uppvisar utmärkta fysiska och elektriska egenskaper.

Viktiga egenskaper:

- Godkänd enligt CFR21,177,2600 för kontakt med feta
  och vattenhaltiga livsmedel.
- Kittliknande konsistens.
- Snabbhärdande.

Applicering och härdning
Blanda Del A och del B noggrant i viktförhållandet 1:1 i 
en ren plast– eller metallbehållare. Knåda tills färgen är 
homogen. 

Info härdning
Stor försiktighet måste iakttas vid hantering och bland-
ning av alla additionshärdande silikonsystem. Alla verk-
tyg och behållare som används vid blandningen måste 
vara rena och tillverkade i material som inte påverkar 
härdsystemet. Härdprocessen kan bromsas genom 
närvaron av kväve, svavel, fosfor, arsenik, organiska ka-
talysatorer, PVC-stabilisatorer och epoxyhärdare. T.o.m. 
kontakt med material innehållande dessa ämnen som 
mockuplera, svavelvulkade elastomerer, kondensations-
härdade silikoner, lök och vitlök kan bromsa härdproces-
sen.
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Härdning
Följande tabell ger en bild av härdhastigheten hos MM 700 
FG vid olika temperaturer. Knådningen skall utföras vid nor-
mal rumstemperatur för att säkerställa tillräcklig öppentid för 
hantering. Öppentiden kan förlängas till flera timmar genom 
att kyla komponenterna.

Temperatur, °C Max härdtid Avformningstid
+25  4 tim  1,5
+100  15 min  -

Förpackningar
2kg/10kg/40kg.

Lagring
Lagringstid är min 12 månader i oöppnade originalförpack-
ningar vid förvaring <+30°C.
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Du kan alltid ladda ner de senaste produktbladen 
och tekniska specifikationerna från vår hemsida: 
www.gleitmo.se. 

I vårt eget labb kan vi analysera och ta fram 
produkter som passar just din produktion och 
dina behov. Fråga oss gärna!

Teknisk data

Egenskaper före härdning Värde Enhet Testmetod

Färg del A vit - -

Färg del B blå - -

Färg blandad blå - -

Konsistens kitt - -

Öppentid* 15 min -

Avformningstid* 1,5 tim -

Godkänd för användning med ja - -

livsmedel

Tekniska Data efter härdning (7 dygn, 23±2°C, 65% RF)

 Värde Enhet Testmetod

Draghållfasthet 2,00 MPa BS903 A2

Brottöjning 550 % BS903 A2

Youngs modul 0,75 MPa -

Rivhållfasthet 10 MPa BS903 A3

Hårdhet 33 Shore A ASTM D 2240-95

Specifik vikt 1,48 - BS903 A1

Linjär krympning 0,1 % -

Värmeutvidgningskoeff., volym 533 ppm/°C -

Värmeutvidgningskoeff., linjär 178 ppm/°C -

Min arbetstemperatur -50 °C -

Max arbetstemperatur +200 °C AFS 1540B 

* = Uppmätt @+23±2°C och 65% RF.

Angivna värden
Alla värden är endast typiska och skall inte användas 
som specifikationer.

Riskupplysning
För närmare information - se separat säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till statusen 
gällande vår kunskap och forskning. Den kan dock inte tas som en försäk-
ran eller garanti för produktens funktion i enskilda applikationer. Innan 
kunden köper våra produkter måste han därför själv försäkra sig om att 
respektive produkt är korrekt vald och ger det resultat han förväntar sig i 
varje enskild applikation. Våra produkter uppdateras kontinuerligt. Vi 
förbehåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående informa-
tion, förändra innehållet i denna information.


