
UWAGA: 
Karta  techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. 
Firma ONDO sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, 
ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem. 

 

Arkusz Danych Technicznych 
 

Pulsar EX-11  
 

   Dwuskładnikowy klej epoksydowy   
o niskiej lepkości, mieszany 2:1, A:B. 
 

(wersja polska wrzesień 2018) 

 
OPIS PRODUKTU: 
PULSAR EX-11 jest utwardzalnym na zimno dwuskładnikowym 
epoksydowym klejem konstrukcyjnym. W skład kleju wchodzi 
bezbarwna żywica epoksydowa (składnik A) i żółtawo-bezbarwny 
utwardzacz (składnik B). 
PULSAR EX-11 w postaci płynnej dobrze przesyca laminaty  
i materiały porowate, precyzyjnie odtwarza kształt nawet  
w skomplikowanych formach, dobrze się odpowietrza, zachowuje 
optyczną przezroczystość. Odporny na warunki zewnętrzne, 
obciążenia dynamiczne i oddzieranie. Sprężysty, wolno wiążący. 
Posiada wysoką odporność na ścinanie. Charakteryzuje się 
niskim pikiem termicznym podczas polimeryzacji. 
 

TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
PULSAR EX-11 stosuje się przede wszystkim do cienko-
warstwowego klejenia szkła, tworzyw, metali, kamienia i ceramiki. 
Świetne rezultaty osiąga przy dokładnym odwzorowaniu 
powierzchni form podczas tworzenia odlewów. Nadaje się również 
do przesycania maty szklanej (laminaty, szkło epoksydowe), 
tworzeniu powłok chemo- i wodoodpornych, laminowania 
pakietów blach transformatorowych, klejenia elementów układów 
optycznych. Niska lepkość kleju oraz stosunkowo długi czas 
wiązania umożliwia czyste i dokładne dozowanie kleju za pomocą 
strzykawek wypełnionych mieszanką składników kleju jeszcze  
w czasie życia tej mieszanki. Dobra odporność na wodę, oleje  
i benzynę. 
 

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA: 
PULSAR EX-11 utwardza się w wyniku dokładnego wymieszania 
składników w stosunku obj. 2:1, A:B. Proces utwardzania 
przebiega w sposób jednorodny w całej masie żywicy. Tężenie 
kleju rozpoczyna się w warunkach normalnych po około  
30 minutach od momentu wymieszania składników.  
 

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU: 
Typ chemiczny:         składnik A żywica epoksyd./ B utwardzacz 
Kolor:                                              A – bezbarwny, B – żółtawy 
Lepkość:              A – 1100-1300;  B – 150-300 [mPa.s] przy 25oC 
Ciężar właściwy:                       A - 1,14; B – 1,02 [g/ml]  przy 25oC 
Temperatura zapłonu (ISO 2592):                                       >100oC 
Zawartość rozpuszczalników:                                    brak 
Magazynowanie:                    do 12 m-cy w temperaturze 18-25oC 
                        w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu  
Przydatność do użycia:             do 30 min. po wymiesz. przy 25oC 
Czas żelowania:                       >100 min. przy 20oC   (próbka 15g)  
                    > 40 min. przy 20oC (próbka 100 g) 
Pełne utwardzenie:                         36 h/10oC, 10 h/23oC, 4 h/40oC 
 

 

WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24 h): 
Szczelina złącza [mm], najlepiej:                0,05-0,1 
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]:                    do  50 
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]:                    do 80 
Wytrzymałość na zginanie [MPa]:                      do 90 
Moduł sprężystości przy zginaniu:                 do 2500 
Zakres temperatur pracy, trwale:    -60 oC do +80oC  
Temp. zeszklenia:                                +45oC 
Oporność właściwa (+20 0C) [Ω.cm]:          1.1016 
Wytrzymałość dielektryczna [kV/m]                     ok. 25 
 

OPAKOWANIA: 
Pojemniki: 500 g + 250 g. 
 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego 
kleju, dopasować mechanicznie, zszorstkować i dobrze odtłuścić, 
najlepiej zmywaczem PULSAR dobranym odpowiednio do rodzaju 
powierzchni (metal, plastik, szkło). Klej PULSAR EX-11 należy 
nanosić na obydwie powierzchnie klejone. Części połączyć, 
docisnąć i w razie potrzeby unieruchomić do czasu pełnego 
utwardzenia. 
 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
Produkt epoksydowy PULSAR EX-11 jest ogólnie bezpieczny przy 
użytkowaniu, należy jednak zachować środki ostrożności 
standardowe dla środków chemicznych. Nieutwardzone składniki 
nie mogą mieć przede wszystkim kontaktu z żywnością lub 
pojemnikami spożywczymi. Należy także unikać kontaktu ze 
skórą, gdyż u ludzi wrażliwych może wystąpić odczyn 
uczuleniowy. Niezbędne jest używanie okularów oraz rękawic 
ochronnych. Po zakończeniu pracy należy umyć ręce ciepłą wodą  
z mydłem. Nie stosować rozpuszczalnika. Ręce wytrzeć 
papierowym ręcznikiem. Pracować w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach. Stosować ogólne zasady BHP. Przy kontakcie 
ze skórą – natychmiast zetrzeć, zabrudzone miejsce umyć, 
stosować krem czyszczący. Przy kontakcie z oczami – 
natychmiast przemyć bieżącą wodą przez 15 min. Przy zatruciu 
oparami – osobę wyprowadzić na świeże powietrze. Jeżeli objawy 
nie ustąpią – wezwać lekarza. Zabrudzone ubranie – natychmiast 
zmienić. Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa zawiera 
Karta Charakterystyki produktu. 
 
Kod produktu: 
 
KAEX11, EAN: 5905722104331 
 


