
Produktinformation

RE 461-(94)- RE101

•  Tvåkomponents flytande polyuretan.

•  Lösningsmedelsfri.

•  Semiflexibel.

•  UL 94 V0.

•  Halogenfri.

•  Kemiskt resistent mot olika  
motorvätskor.

Polyuretanharts för ingjutning av elektronik
Tvåkomponents - kallhärdande
Semiflexibelt - UL 94 V0

Produktegenskaper
Ingjutningsharts för mekaniska och många elektriska 
applikationer, särskilt för låg- eller mellanspänning när 
antibrandegenskaper krävs. Exempel: kondensatorer, 
transformatorer, kretskort och komponenter med UL 94 
V0 godkännande.

- Tvåkomponents flytande polyuretan.
- Lösningsmedelsfri.
- Semiflexibel.
- UL 94 V0.
- Halogenfri.
- Kemiskt resistent mot olika motorvätskor.

Applicering
Innan användning av Isocyanat RE 101: Kontrollera noga 
att kristallisering eller dimerisering inte förekommer:
- Fasta partiklar får inte finnas.
- Vätskan får inte vara grumlig.
Vid kristallisation eller dimerisering måste produkten 
placeras i ugn i +60°C tills kristallerna försvunnit helt 
(max 16 timmar). Blanda tills vätskan är homogen och 
återgå till rumstemperatur. Efter skakning av produkten 
i förpackningen, måste produkten vara klar som vatten. 
Om produkten inte är klar efter behandling skall den 
inte användas. Polyoldelen skall blandas tills både färg 
och viskositet är homogen. Båda delarna (polyol och 
isocyanat) skall blandas vid en temperatur över +18°C 
beroende på blandningsförhållande som anges på det 
tekniska databladet. Innan gjutning kontrollera att delar 
eller formar är fria från fukt.
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Lagring
Lagring vid temperaturer <+5°C kan ge kristallisering 
eller dimerisering av isocyanat RE101. Min lagringstid 
hos del A (isocyanat) är 12 månader hos part B (polyol) 
12 månader i torr miljö och i sina oöppnade original-
förpackningar vid en temperatur mellan +15 och +25°C. 
Öppnade burkar måste förslutas i kvävemiljö.

Riskupplysning
Normala förebyggande åtgärder skall vidtagas vid arbete 
med dessa produkter. Säkerställ god ventilation. Använd 
handskar, skyddsglasögon och skyddskläder. För när-
mare information—se säkerhetsdatabladet.

Syntetisk kedjeolja för höga temperaturer
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Teknisk data

Fysiska egenskaper      

Sammansättning Polyol RE461-(94) Iso RE101 Blandad Testmetod

Blandningsförhållande, vikt 100 16 - -

Blandningsförhållande,  100 20 - -   
volym @ +25°C

Konsistens vätska vätska vätska -

Färg RE 461 (11) (17) vit mörk bärnsten vit -   
Färg RE 461 (34) röd mörk bärnsten röd -   
Färg RE 461 (74) grå mörk bärnsten grå -   
Färg RE 461 (94) (96) svart mörk bärnsten svart -  

Viskositet @ +25°C (mPa.s) 7000 20 - Brookfield LVT

Specifik vikt @ +25°C 1,57 1,22 - ISO 1675:1985

Specifik vikt @+23°C - - 1,55 ISO 2781:1996

Geltid @+25°C (200g, min) - - - Gel Timer TE  
RE 461 (11) - - 10    
RE 461 (94) - - 30    
RE 461 (74) - - 35    
RE 461 (34) - - 40    
RE 461 (96) - - 50    
RE 461 (17) - - 60   

Härdtid @ +25°C vid 200 g (tim) - - 12-24 -

Sluthårdhet @+25°C vid 200g - - 7 -   
 (dygn) 

Mekaniska egenskaper @ +23°C 1

Egenskap Värde  Enhet  Testmetod 

Hårdhet 46/36 Shore D1/D15 ISO 868:2003

Draghållfasthet 7 MPa ISO 37:2004

Dragbrottförlängning 110 % ISO 37:2004

1 - Genomsnittsvärden erhållna på standardiserade provbitar. Härdning 16 
tim @ +80°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!

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 för-
behåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, 
förändra innehållet i denna information.

Termiska och specifika egenskaper1

Egenskap Värde  Enhet  Testmetod 

Arbetstemperatur -50/+120 °C -

Värmeledningsförmåga 0,7 W/m.K EN 993:15

Glasomvandlingstemperatur (TG) -5 °C ISO 11359:2002

Värmeutvidgningskoefficient    ISO 11359:1999  
(CTE), -40°C  till -20°C  45 10-6 K-1     
(CTE), +20°C  till +120°C 140 10-6 K-1  

Automatisk släckning V0 File nr E113398 6 mm UL94:1979

Brandegenskaper 13-F2 - NF F 16101:1988

Vattenupptagning 0,3 % ISO 62:1999

(@+23°C/24 tim)

Direktiv 2202/95/CE (ROHS) ² uppfylls - -

1 - Genomsnittsvärden erhållna på standardiserade provbitar. Härdning 16 
tim @ +80°C.
2 - EU-direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i 
elektrisk och elektronisk utrustning.

Dielektriska och isolerande egenskaper @ +23°C  (1)

Egenskap Värde  Enhet  Testmetod 

Dielektrisk hållfasthet 25 kV/mm CEI 60243.-1 E2:1998

(50 Hz, 1mm)

Dielektrisk konstant ε (100 Hz) 7,7 - CEI 60250:1969

Förlustfaktor tan d (100 Hz) 0,12 - CEI 60250:1969

Volymresistens (1000 V)  2.1014 Ω.cm CEI 60093 E2:1980

Trackingmotstånd IRC-600 - < 0.1 6 mm UL94:1979


