DuploTEC® SBF
Интелигентно свързване

DuploTEC® SBF
Често срещани проблеми при конвенционалните монтажни техники
Предимства пред конвенционалните технологии

DuploTEC® SBF:
Проблеми при конвенционалните монтажни технологии
Залепващи ленти
• Ограничена способност за компенсиране на
•
•

динамичните и статични сили
Ниска топлоустойчивост
Слаба химична устойчивост

Термопластични фолиа
• Ниска статична и динамична сила на срязване
• Разпадане на връзката при нагряване
• Слаба химична устойчивост

Течни лепила
• Необходимост от допълнително време за
•
•
•

втвърдяване
Изтичане на лепилото
Допълнителни дозировъчни и смесителни процеси
Изискват комплексни мерки за безопасност и
опазване на околната среда

Механично свързване
• Големи локални напрежения върху материалите
• Нарушения в дизайна
• Риск от корозия поради нарушаване цялостта на
•

материала
Допълнително утежняване

DuploTEC® SBF:
Предимства пред конвенционалните методи за свързване
• Бърза и чиста обработка
• Прецизно щанцовани за по-лесна
манипулация
• Издръжливост на големи
статични и динамични товари
• Добра термични стабилност

• Лесни за употреба
• Точни размери
• Сигурно залепване на различни
материали
• Равномерно разпределение на
напреженията
• Устойчивост на атмосферни влияния
и химическа стабилност
• Свобода при проектиране
• Корозионна защита
• Малко относително тегло
• Интелигентно свързване и чисти
производствени процеси
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DuploTEC® SBF
Topaz технология
Amber технология
Onyx технология
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DuploTEC® SBF – Topaz технология
Характеристики

• Високоефективна
полиуретанова
адхезивна система
• Без разтворители, сух
адхезив
• Латентно реактивен
със структурно
свързващи
характеристики

• Втвърдяване за секунди

• Предварително
свързване 60 – 80oC

• Ниски температури на
втвърдяване

• Устойчивост на
връзката при
предварително
свързване – 3 месеца

• Оптимално
приспособим
• Индивидуални размери
до 0,3 mm ширина

• След втвърдяване
връзката остава
еластична и гъвкава
• Устойчивост на високи
температури и
химикали
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Topaz

• Перманентно
свързване при 80160⁰C
• Втвърдяване след 3
секунди
• Налягане:
Мин. 15N/cm²

Duplo TEC® SBF - Amber технология
Характеристики

• Първата
цианоакрилатна
лепилна система
• Адхезив с моментална
залепване
• Реактивни със
структурно лепилни
характеристики
• Патент в очакване
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Amber

• Обединява
предимствата на
залепващите ленти и
течните лепила
• Толкова лесни за
нанасяне колкото
залепващите ленти
• Силното първоначално
залепване позволява
безопасно и лесно
фиксиране
• Подходящи за
приложение върху
температурночувствителни материали

• Втвърдяване при
стайна температура и
нормална влажност
• Втвърдяване при 23⁰C
след 48 часа
• Втвърдяване при 70⁰C
след 1 час
• Налягане:
мин. 0.1N/cm²

Onyx Технология
Характеристики

• Епоксидно
термореактивно
свързващо фолио

• Толкова лесни за
нанасяне колкото
залепващите ленти

• Фолио с първоначална
адхезия

• Компенсиране на високи
статични и динамични
натоварвания

• Реактивна с
характеристики на
структурно свързване
• Голяма вариативност в
изработката
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Onyx

• Изключителна
устойчивост на стареене
и резистентност към
химикали
• Високотемпературна
устойчивост

• Втвърдяване между
130-180 ⁰C
• Втвърдяване след 10
мин.
• Приспособими към
различни условия на
производство
• Налягане:
мин. 1N/cm²

DuploTEC® SBF
Ползи за производството
Предимства за потребителите
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DuploTEC® SBF
Ползите от опростеното производство
Персонални решения
Независимо дели се нуждаете от
ролка, бобина или щанцовани
детайли, ние Ви гарантираме че
ще получите идеалните
геометрични фигури с перфектен
адхезив

От ръчно до
автоматизирано
апликиране
Възможност за изработка на
продукт, който без проблем се
адаптира към Вашата
производствена линия
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Предварително
формулиране
Гарантирано чисто производство
без замърсители.

Гъвкавост
С DuploTEC® SBF можете да
свързвате на практика всякакви
материали, което означава, че
получавате допълнителна
свобода в дизайна и
конструкцията на продуктите

DuploTEC® SBF
Голямото предимството за потребителите се изразява в
отличните характеристики на продуктите от серията SBF
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Устойчивост

Структурна връзка

Отличната устойчивост на
стареене, атмосферни влияния,
висока и ниска температура,
резистентност спрямо химикали.
Тези свойства са гарант за
сигурна и дълготрайна връзка

Компенсиране на високи
статични и динамични сили.
Осигуряване на равномерно
разпределение на силите.

Изолация

Защита

Защитата от агресивни течности
и газове гарантира, че
произведените от Вас продукти
ще изпълняват функцията си за
продължителен период от време

Без необходимост от отвори и
нарушаване цялостта на
продукта. По този начин се
елиминира възможността за
корозиране на материала в
зоните на контакта.

DuploTEC® SBF

Абразиви

ПРЕДИ:
• 5,500 производствени часа, 3%
забавяне заради почистване
• 165 часа забавяне = 66 000 EUR
СЕГА:
•
Намаляване на забавянето с 120
часа годишно
ПРЕДИ:
• Ръчно свързване = затруднение
на производствените процеси
(изисква се повече време)

Ламиниране

СЕГА:
• Свързване за 3 мин.
ПРЕДИ:
• Различните материали изискват
различни адхезиви

Магнити

Етикиране с
висока
ефективност
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СЕГА:
• Един единствен продукт
ПРЕДИ:
• По-малка издръжливост на
етикетите
СЕГА:
• До седем пъти по-високо
качество на етикетите

Намаляване на
разходите с
48 000 EUR
годишно
Времето
необходимо за
производството
се съкращава с
до 93%

Намаляване
сложността на
производството

Спестявате до
35 000 EUR
годишно

DuploTEC® SBF
Оптимизиране на производството
а

Topaz

Amber

Onyx

Технология

Полиуретанова

Полиуретанова

Полиуретанова

Цианоакрилатн
а

Епоксидна

Епоксидна

Епоксидна

Лепило

TS 40

TS 41

TS 43

TS 71

TS 83

TS 82

TS 81

Характер

Сух лепилен
слой

Сух лепилен
слой

Сух лепилен
слой

Силна
първоначална
адхезия

Слаба
първоначална
адхезия

Добра
първоначал
на адхезия

Добра
първоначална
адхезия

Втвърдяване

От 120°C

От 70°C

От 100°C

От 20°C

От 130°C

От 130°C

От 130°C

Полупрозрачен
Прозрачен

Полупрозрачен
Прозрачен

Полупрозрачен
Полупрозрачен

Полупрозрачен
Полупрозрачен

Полупрозрачен
Полупрозрачен

Дебелина

20µm

20 - 40µm

15 - 200µm

30µm

35µm

630µm

100µm

Размери

До 1020mm

До 1020mm

До 1260mm

До 1300mm

До 1020mm

Щанцовани
детайли

Щанцован
детайли

Особено
подходящ за

PC/PVC

PC/PET/PVC

Текстил/PC/CFK

Еластомери

Метал/PEEK

Стъкло/
метал

PI/Метал

Цвят
Цвят след
втвърдяване
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Черен
Сив

Полупрозрачен
Полупрозрачен

Благодарим

За

Вниманието
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Ние обичаме новите предизвикателства.
Твоите ще бъдат следващите.

www.lohmann-tapes.com
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