VIBRATIONSDÄMPNING
DENSOLASTIC SU 45
Produktinformation
Vibrationsdämpande, elastisk, 2-komp PU-massa avsedd för undergjutning av räl samt
vibrerande maskiner.
Produkten klarar nordiskt klimat ( -20 till 70°C ), vägsalt, temporärt spill av drivmedel mm.
Den är permanent elastisk och har provats under 3 miljoner cykler utan åverkan.
DENSO – Erfinder der TOK®-Bitumenfugenbänder und innovativer Dichtmittel
SU 45 är lämplig till moderna, lätta spårvagnar.

Produkt

Besond

Fördelar
● Reducerar vibrationer & ljud
● Permanent elastisk
● Klarar kemiska o mekaniska belastningar
● Lättapplicerad
● Elektriskt isolerande
● Förhindrar vatten att tränga ner
● Hårdhet Shore 45 (finns även 65 & 85)
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Materialegenskaper
Produkten är en både hård och mjuk, elastisk självutjämnande massa avsedd för undergjutning

DENSOLASTIC
av räl eller vibrerande maskiner. Massan är en 2-komponent
polyuretanprodukt vilken SU
måste45
blandas noggrant i enlighet med intruktionerna och sedanMaschinell
hällasundeller
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i det
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von Hand
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aushärtende, schwingungsdämpfende Untergus
Bereiche.så att resultatet blir fullgott.
utrymmet under rälen. Massan flyter lätt ut och fyller upp ähnliche
mot rälen
SU 45 är kemiskt och mekaniskt stabilt. Den är permanent
elastisk
ochals sjunker
samman
något
DENSO
bedeutet mehr
90 Jahre Tradition,
Erfahrung und
Innovation für Pipelines und Infrastrukturen
begann nach der Firmengründung 1922 mit dem weltweit ersten Korrosionsschutzprodukt für Pipelines, d
när hjulen rullar över men återgår sedan till sitt ursprungsläge
varvid
mycket
av
vibrationerna
welche 1927 patentiert wurde. Die Erfindung des Bitumenfugenbandes (TOK -Band) zur sicheren und dau
Fugen im Straßenbau hat dabei einen weltweit anerkannten Qualitätsstandard gesetzt. Die Qualitätsprodukt
aldrig fortplantas till omgivningen.
entwickelt und produziert.
®

Polyuretanet är beständigt mot vatten, 10 % koksalt, 5% Produktbeschreibung
natronlut, och motoroljor. Den klarar
DENSOLASTIC SU 45 besteht aus einem
DENSOLASTIC SU 45 ist frost- und
begränsat av dieselolja och bensin. Är elektriskt helt isolerande.


gießfähigen, zweikomponentigen System auf

Tekniska data
Egenskaper		
Öppen tid
Spec vikt härdad
Hårdhet Shore A
Rivhållfasthet
Brottöjning
Sammantryckning
Specifikt rivmotstånd
Vidhäftning (betong)



tausalzbeständig.

Polyurethanbasis und härtet elastisch aus.

Värde/enhet
4-6 min		
~0,72kg/l
45 ± 5		
~1,6 N/mm²
~ 170%
~40%		
~6,5N7mm
~ 1,4N/mm²

Standard			
Verwendung
DIN 53505
ISO R527
”
DIN 53512
ISO 34-1

DENSOLASTIC SU 45 wird insbesondere

Rillenschienen und Vollschienen verwendet.
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Typische Materialeigenschaften
DENSOLASTIC SU 45 zeichnet sich durch
folgende Eigenschaften aus:
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schwingungsdämpfend
chemisch und mechanisch belastbar
dauerhaft elastisch, im Schwingungstest
waren nach
3 Mio. Lastwechseln noch
keine Einwirkungen erkennbar

Ändring under last

Härdförlopp vid 23 C

Shore A

Belastning Kn

o

Tid

▪

▪

langzeitbeständig bei Temperaturen von
-20 °C bis +70 °C
(-4 °F bis +158 °F)

Mitglied bei:

Sammantryckning
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Applicering
Förbered underlaget, som får vara fuktigt men vatten, damm, olja, fett mm måste bort. Använd
med fördel Denso Primer E för att förbättra vidhäftningen.
			
Blandning				
Bas: härdare 100:16 (vikt) eller 100 : 8,8 (volym)
Basen ( A ) måste röras om noggrant och därefter tillsätts härdaren ( B ). Använd en omrörare
med ca 500 v/min under drygt 1 min. Skrapa ner material som sätter sig på blandningsbehållarens väggar så allt material blir homogent blandat. Absolut bäst resultat uppnås vid användning
av ett 2-komponent sprutaggregat .Luft- och materialtemperaturen måste ligga mellan 5 och
35°C. Potlife eller öppettiden påverkas av temperaturen. Vid rumstemperatur har man c:a 4-6
minuter inkl. omröringstiden innan materialet måste appliceras. Vid högre temperatur förkortas
tiden. Materialet har ”satt sig” efter ca 2 timmar och är fullhärdat efter cirka 24 timmar.		
			
Förpackning/lagring
Förpackning
Finns i satser ( A+B ) om 7,55 kg samt i fat om 160 kg. Primer E är tunnflytande och levereras i
1 lit burkar. Vidhäftningen förbättras avsevärt speciellt på stål och betongytor.
Förvaring
Bör ske i oöppnade förpackningar Förvaras, gärna svalt och ej i solljus i max 12 månader
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