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POPIS PRODUKTU 

 

Hysol® 3430TM  má nasledujúce vlastnosti: 
Technológia Epoxid 
Chemický typ  Epoxid 
Vzhľad (Živica) Ultra číry 

Vzhľad (Tvrdidlo) Ultra číry 
Vzhľad (Zmiešaný) Ultra číry, priehľadnýLMS 

Zložky Dve zložky – živica a tvrdidlo 
Zmiešavací pomer objemový 
živica : tvrdidlo 

1:1 

Zmiešavací pomer hmotnostný 
živica : tvrdidlo 

100:100 

Vytvrdnutie Po zamiešaní pri izbovej teplote 
Aplikácia Lepenie % of Full Strength on Steel ..................... % Plnej pevnosti na oceli 
 Cure Time ...... ....................................................... Doba vytvrdnutia 
Hysol® 3430™ je dvojzložkové, číre epoxidové lepidlo, ktoré po 
zamiešaní rýchle vytvrdzuje pri izbovej teplote. Je určené pre 
všeobecné lepenie a dosahuje vysokú pevnosť na širokom spektre 
materiálov. Schopnosť vyplňovať špáry robí tento produkt vhodným 
pre lepenie hrubých alebo zle zlícovaných povrchov u súčastí 
z kovov, keramiky, tuhých plastov alebo dreva.  

 
 
 
TYPICKÉ VLASTNOSTI VYTVRDNUTÉHO MATERIÁLU 
Vytvrdnuté po dobu 7 dní pri teplote 22 °C, 4 mm silné vzorky 
Fyzikálne vlastnosti:  
     Koeficient teplotnej rozťažnosti , ASTM E 831, K-1:  

Rozsah teplôt: 10 °C  na 40 °C   53×10-6  TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRDNUTÉHO 
MATERIÁLU  

Vytvrdnuté po dobu 7 dní pri teplote 22 °C, 1.2 mm silné vzorky Vlastnosti živice: 
Fyzikálne vlastnosti: Merná hmotnosť pri teplote 25 °C    1,14 až 1,2 

     Koeficient tepelnej vodivosti,  ISO 8302,  0,3 Viskozita  pri teplote 25 °C, Kužeľ & Doska Rheometer, mPa·s (cP): 
     W/(m·K)      Šmyková rýchlosť: 10 s-1   18 000 až 28 000 
     Pevnosť v ťahu, ISO 527-3        N/mm²     36 Bod vzplanutia – viď Karta bezpečnostných údajov 
          (psi)          (5 220)  
     Modul pevnosti v ťahu , ISO 527-3        N/mm²    3 210 Vlastnosti tvrdidla: 
          (psi)         (465 500) Merná hmotnosť pri teplote 25 °C    1,14 až 1,2 

     Pevnosť v tlaku , ISO 604         N/mm²     65 Viskozita  pri teplote 25 °C, Kužeľ & Doska Rheometer, mPa·s (cP): 
          (psi)          (9 420)      Šmyková rýchlosť: 10 s-1   18 000 až 28 000 
     Predĺženie , ISO 527-3,%    2 Bod vzplanutia – viď Karta bezpečnostných údajov 
     Tvrdosť Shore, ISO 868, Tvrdomer typu D  70  
     Teplota skleného prechodu, ASTM E 1640, °C  58 Vlastnosti zmiešaného produktu 
 Merná hmotnosť pri teplote 25 °C    1,14 až 1,2LMS 

Elektrické vlastnosti: Viskozita  pri teplote 25 °C, Kužeľ & Doska Rheometer, mPa·s (cP): 
     Dielektrická pevnosť, IEC 60243-1, kV/mm   25      Šmyková rýchlosť: 10 s-1   18 000 až 28 000LMS 
     Objemový merný odpor IEC 60093, Ω·cm   3×1015 Doba zgelovatenia  pri teplote 25 °C, minút: 
     Povrchový merný odpor, IEC 60093, Ω    0,2× 1018      5 g živica/ 5 g tvrdidlo    5 až 10LMS 
     Dielektrická konštanta / Stratový činiteľ, IEC 60250:  
 1 kHz     3,07 / 0,04  
 1 MHz    3,26 / 0,04 

  10 MHz    3,57 / 0,01 
TYPICKÉ VLASTNOSTI PRI VYTVRDZOVANÍ  
Doba fixácie   
Doba fixácie je definovaná ako čas  potrebný k získaniu pevnosti 
v šmyku 0.1 N/mm². 

 
TYPICKÉ VLASTNOSTI VYTVRDNUTÉHO MATERIÁLU 

Doba fixácie, zmiešané, minút   15 Adhézne vlastnosti 
 Vytvrdnuté po dobu 7 dní pri teplote 22 °C 
Rýchlosť vytvrdnutia podľa času a teploty      Pevnosť v šmyku , ISO 4587: 
Rýchlosť vytvrdnutia závisí na okolitej teplote, pre zvýšenie 
rýchlosti vytvrdnutia je možné použiť zvýšenie teploty. Graf nižšie 
ukazuje závislosť pevnosti v šmyku na čase na skúšobných vzorkách 
z otryskanej ocele pri rôznych teplotách, skúšané v súlade s ISO 
4587. 

Nízkouhlíková oceľ (otryskaná)       N/mm²    22 
          (psi)         (3 200) 

Nerezová oceľ         N/mm²    15 
          (psi)         (2 175) 
  Hliník (otrený izopropylalkoholom)       N/mm²    7 
          (psi)         (1 010) 

   Hliník (obrúsený)         N/mm²    14 
          (psi)         (2 030) 

Chromátovaný pozink        N/mm²    16 
         (psi)         (2 320) 
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Odolnosť proti chemikáliám a rozpúšťadlám   Polykarbonát         N/mm²    4 
          (psi)         (580) Starnutie za uvedených podmienok a skúšané pri 22 °C. 
  ABS          N/mm²    5 

  % pôvodnej pevnosti 
Prostredie °C 500 h 1000 h 3000 h 
Voda 60 55 50 45 
Voda 90 50 40 20 
Motorový olej 22 85 75 75 
Bezolovnatý benzín 22 95 90 75 
Voda/glykol 50/50 87 25 20 20 
98% RV 40 95 85 85 
Chlorid sodný, 7.5% 22 95 95 80 
Acetón 22 85 75 75 
Kyselina octová, 10% 22 85 75 50 
Hydroxid sodný, 4% 22 90 85 80 

          (psi)         (725) 
   

PVC          N/mm²    5 
          (psi)         (725) 

Sklolaminát (matrica z polyesterovej N/mm²    3 
živice)    (psi)         (435) 
Mäkké drevo (borovica)        N/mm²     8 

          (psi)          (1 160) 
Tvrdé drevo (tíkové)        N/mm²     11 

          (psi)          (1 600) 
      
     180° Pevnosť v lúpaní, ISO 8510-2: 
  Oceľ  (otryskaná)         N/mm       3 
          (lb/in)       (17) 

      Rázová pevnosť , ISO 9653, J/m²    3 
  
  
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  
Informácie pre bezpečné zaobchádzanie s týmto produktom 
nájdete v Karte bezpečnostných údajov (MSDS). 

TYPICKÁ ODOLNOSŤ VOČI PROSTREDIU 
Vytvrdnuté po dobu 7 dní pri teplote  22 °C  (0,05 mm špára) 

      Pevnosť v šmyku, ISO 4587: 
Tento produkt sa nedoporučuje používať v čisto kyslíkových 
alebo na kyslík bohatých systémoch a nemal by sa používať k 
tesneniu chlóru či iných silne oxidačných materiálov. 

  Nízkouhlíková oceľ (otryskaná) 
 
 

 Pevnosť za tepla 
Tam, kde sa používajú vodné roztoky na čistenie povrchov pred 
lepením, je dôležité skontrolovať kompatibilitu mycieho roztoku a 
produktu. V niektorých prípadoch môžu vodné roztoky nepriaznivo 
ovplyvniť vytvrdzovanie a vlastnosti produktu. 

Skúšané pri teplote 

 

 
Pokyny na použitie 

1. Pre čo najlepšie výsledky lepenia by mali byť povrchy 
čisté, suché a odmastené. Pri vysokopevnostnom 
konštrukčnom lepení môže špeciálne ošetrenie povrchu 
zvýšiť pevnosť a trvanlivosť lepeného spoja. 

2. Pred použitím je nutné obe zložky – živicu a tvrdidlo 
riadne premiešať. Produkt je možné nanášať priamo 
z originálnej dvojkartušky pomocou statického mixéra, 
ktorý je dodávaný s ním. Prvých 3 až 8 cm húsenky 
z mixéru vytlačte do odpadu. Nech už používate balenie 
v dvojkartuši alebo v samostatných dózach, obe zložky 
vždy riadne premiešajte v danom objemovom alebo 
hmotnostnom pomere. Pri ručnom miešaní si odvážte 
alebo odmerajte požadované množstvo zložiek a usilovne 
ich miešajte po dobu niekoľkých desiatok  sekúnd. 
Miešajte ešte  15 sekúnd po tom, čo je dosiahnutá 
rovnomerná farba. 

Shear Strength – N/mm2 ……………… Pevnosť v šmyku – N/mm2 

Temperature, °C .............................................................. Teplota, °C 
 

 
Starnutie za tepla 
Starnutie pri uvedených podmienkach a skúšané pri teplote 22 °C 

 

3. Nemiešajte naraz väčšie množstvo produktu než 20 g, 
inak dôjde k nežiaducemu vývinu tepla. Miešaním 
menšieho množstva sa minimalizuje možnosť vzniku 
nežiaduceho tepla. 

4. Po rozmiešaní naneste produkt tak rýchlo, ako je to len 
možné, na jeden z lepených povrchov. Pre získanie 
maximálnej pevnosti spoja roztrite produkt rovnomerne na 
oba povrchy. Súčasti by mali byť spojené ihneď po 
nanesení rozmiešaného lepidla. 

5. Doba spracovateľnosti zmiešaného lepidla je ≤ 4 minúty 
pri teplote 22 °C. Vyššia teplota a menšie spracovávané 
množstvo produktu skracujú dobu spracovateľnosti. 

6. Zabráňte možnému pohybu zostavovaných súčastí behom 
vytvrdzovania produktu. Lepený spoj by mal byť 
ponechaný v pokoji, dokým nezíska plnú pevnosť skôr, 
než budú súčasti uvedené do prevádzky. 

% Initial Strength @ 22 °C .............. % Pôvodnej pevnosti pri 22 °C  
Exposure Time, hours ................................. Doba starnutia, hodiny 
 

7. Pretok nevytvrdnutého produktu môže byť otrený 
pomocou organických rozpúšťadiel (napr. Acetónom). 

 
 

8. Po použití, skôr než lepidlo vytvrdne, vyčistite miešacie 
a nanášacie zariadenia pomocou teplej mydlovej vody.    
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Skladovanie 
Produkt skladujte v neotvorených originálnych nádobách na suchom 
mieste. Informácie o skladovaní produktu sú uvedené na etikete 
nádob. 
Optimálne podmienky skladovania:  8 °C až 21 °C.  Skladovanie 
pod 8 °C alebo nad 28 °C môže nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti 
produktu.  
Materiál odobraný z nádoby môže byť behom používania 
kontaminovaný. Preto ho nikdy nevracajte do originálneho obalu. 
Spoločnosť Henkel nemôže niesť zodpovednosť za produkt, ktorý 
bol kontaminovaný alebo skladovaný za podmienok iných, než 
vyššie uvedených. Ak sú potrebné ďalšie informácie, kontaktujte 
Vaše miestne technické alebo zákaznícke oddelenie Henkel Loctite. 
 
 
Materiálová špecifikácia LoctiteLMS 

LMS je zavedená od 03. augusta 2007. Pre udávané vlastnosti 
produktu sú pre každú dávku k dispozícii skúšobné protokoly. 
Protokoly LMS ďalej obsahujú vybrané parametre riadenia kvality, 
ktoré sa považujú za vhodné k špecifikácii pre zákazníka. 
V neposlednom rade funguje na mieste komplexný systém kontroly, 
ktorý zabezpečuje kvalitu výrobku a jeho zhodu. Zvláštne 
požiadavky upresnené zákazníkom môžu byť riešené pomocou 
systému „Henkel Quality“. 
   
  
Prevody 
(°C x 1.8) + 32 = °F 
kV/mm x 25.4 = V/mil 
mm / 25.4 = inches 
µm / 25.4 = mil 
N x 0.225 = lb 
N/mm x 5.71 = lb/in 
N/mm² x 145 = psi 
MPa x 145 = psi 
N·m x 8.851 = lb·in 
N·m x 0.738 = lb·ft 
N·mm x 0.142 = oz·in 
mPa·s = cP 
 
 
Poznámka 
Všetky údaje tu uvedené slúžia iba pre informovanie a sú 
považované za hodnoverné. Nemôžeme preberať zodpovednosť za 
výsledky dosiahnuté inými laboratóriami, nad postupmi ktorých 
nemáme kontrolu. Je plne na zodpovednosti užívateľa posúdiť 
vhodnosť akéhokoľvek tu uvedeného postupu pre vlastné účely a je 
tiež na jeho zodpovednosti, či príjme vhodné preventívne opatrenia 
pre ochranu majetku a osôb proti všetkým rizikám, ktoré môžu byť 
spojené s používaním produktov a manipuláciou s nimi.  
V tomto duchu sa spoločnosť Henkel osobitne zrieka priamych i 
vyplývajúcich záruk, vrátane záruk obchodovateľnosti a 
vhodnosti pre daný účel, vznikajúcich z predaja alebo 
používania ich produktov. Spoločnosť Henkel obzvlášť odmieta 
akúkoľvek zodpovednosť za následné alebo náhodné škody 
akéhokoľvek druhu, vrátane náhrady škôd.                       
Táto diskusia o rôznych postupoch a zloženiach neznamená, že tieto 
nie sú patentované spoločnosťou Henkel alebo inými 
subjektmi. Každému budúcemu užívateľovi doporučujeme, aby si 
pred sériovým použitím otestoval, či je pre neho navrhovaná 
aplikácia vhodná. Tento produkt môže byť zahrnutý v patentoch 
USA alebo iných  krajinách. 
 
Ochranná známka 
Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky v tomto dokumente 
sú ochranné známky spoločnosti Henkel v Spojených štátoch a 
kdekoľvek inde.  ®  značí ochrannú známku zaregistrovanú na 
Úrade obchodného vlastníctva Spojených štátov amerických. (U.S. 
Patent and Trademark Office). 
 
Referencia 2.1 

 
 
 

www.loctite-henkel.sk




