
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 MET-T 
Półpłynna pasta  
regeneracyjna ceramiczna 
(wersja polska wrzesień 2018) 

 
OPIS PRODUKTU: 
PULSAR MET-T to półpłynna pasta dwuskładnikowa do napraw 
powierzchni elementów metalowych. Zawiera wypełniacze mineralne, 
proszki metali oraz pakiet dodatków powodujących wzrost odporności na 
ścieranie utwardzonego produktu. Półpłynna pasta naprawcza: typowa do 
napraw uszkodzeń kawitacyjnych, wnętrz korpusów pomp, lejów 
zasypowych, łopat wirników i innych powierzchni nadmiernie narażonych 
na ścieranie. Żywica charakteryzuje się dobrą adhezją do klejonych 
materiałów, wysoką odpornością na temperatury (do +180oC), oraz 
podwyższoną odpornością na ścieranie. Jest odporna na korozję oraz 
paliwa (olej napędowy, benzynę i naftę), smary, oleje silnikowe 
i maszynowe, płyny chłodnicze, etanol, kwas azotowy, solny i octowy 
(10%), aminy, amoniak (20%), gorącą wodę i wodę morską.  
 

TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
Dwuskładnikowa epoksydowa żywica PULSAR MET-T z wypełniaczami 
metalowymi, mineralnymi i dodatkami podnoszącymi odporność na 
ścieranie jest odpowiednia do napraw form wtryskowych, zbiorników, 
przekładni, instalacji przesyłowych, a w szczególności: do regeneracji 
powierzchni zbiorników, rys i pęknięć na tłoczyskach hydraulicznych, 
uszczelnień i piast, rurociągów do transportu materiałów sypkich, lejów 
zasypowych, uszkodzonych korpusów i obudów, pomp, wirników 
i przekładni ślimakowych i ślizgów, do napraw wad odlewniczych oraz 
napraw innych elementów narażonych na zużycie wynikające z procesu 
tarcia elementów współpracujących. PULSAR MET-T posiada również 
dobrą przyczepność do większości podłoży (metali, szkła, kamienia, 
betonu, drewna i niektórych sztywnych tworzyw sztucznych). Nie zaleca 
się stosowania produktu w stałym kontakcie z tlenem, fenolami i chlorem. 
 

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA: 
Materiał przed użyciem należy dokładnie wymieszać (ok. 2 min.)  
w proporcjach 3:1 objętościowo (6:1 wagowo). Nakładać w temperaturze 
nie mniejszej niż +5oC i wilgotności względnej powietrza mniejszej niż 
90%. Gotową mieszaninę należy zużyć w ciągu 40 minut. 
  

TYPOWE WŁASNOŚCI SKŁADNIKÓW PRODUKTU:  
Typ chemiczny: (A) modyfikowana żywica epoksydowa,  
 (B) związki aminowe 
Kolor: (A) ciemnoszary, (B) bursztynowy 
Lepkość: półpłynna pasta 
Gęstość (w 20OC):  (A) 2,2 g/cm3,  (B) 1,05 g/cm3 
Temperatura zapłonu (ISO 2592): > +350oC 
Zawartość rozpuszczalników: brak 
Magazynowanie:  do 12 m-cy (+8oC +28oC) w oryginalnym opak. 
Przydatność po wymieszaniu: 40 min. przy 20oC  
Wiązanie wstępne: 120 min. przy 20oC  
Pełne utwardzenie: 7 dni przy 20oC 
 

TYPOWE WŁASNOŚCI SPOINY (po 7 dniach): 
Gęstość:  2,05 g/cm3 
Zakres temperatur pracy: -50oC do +180oC 
Wytrzymałość na ściskanie (ISO 604): 146  MPa 
Wytrzymałość na zginanie (ISO 178): 92  MPa 
Udarność: 6,6 kJ/m2 

Temperatura ugięcia (DIN 53462): 94oC 
 (wartość uzyskana po wygrzaniu w +80oC przez 12 h) 
Współczynnik przewodzenia ciepła:  0,6  W/(m*K) 
Zalecana grubość warstwy nie powinna przekraczać:  2  mm 

 

OPAKOWANIA: 
Komplet A + B: opakowanie 1 kg. 
 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Przygotować powierzchnię poprzez usunięcie brudu, resztek farb, rdzy 
oraz innych zanieczyszczeń za pomocą piaskowania, szlifowania lub 
innej obróbki mechanicznej. Wydmuchać pozostałości zanieczyszczeń 
np. produktem PULSAR TAJFUN i odtłuścić powierzchnię najlepiej 
zmywaczem PULSAR dobranym odpowiednio do rodzaju powierzchni 
(np. metal, plastik, szkło). Składniki odmierzyć i dokładnie wymieszać 
w oddzielnym naczyniu. Można też wlać całą zawartość utwardzacza B 
do pojemnika ze składnikiem A. Do odmierzenia mniejszych ilości będzie 
potrzebna dokładna waga. Nakładać materiał na uszkodzone miejsce za 
pomocą pędzla z twardym włosiem. Po całkowitym utwardzeniu można 
uzyskać zwiększenie wytrzymałości mechanicznej i chemicznej wiązania 
nawet o 30% przez wygrzewanie połączenia w temp. od +80oC do 
+100oC przez okres ok. 2 godz. Po wymieszaniu na raz więcej niż 0,25 
kg reakcja utwardzania składników będzie zachodzić szybciej. 
Przygotowując się do dokonania naprawy uwzględnić wpływ temperatury 
otoczenia na szybkość wiązania pasty. Wyższe temperatury 
przyspieszają proces, niższe go opóźniają. Konstrukcja spoiny 
i staranność jej wykonania mają decydujący wpływ na jakość 
i wytrzymałość. Produkt po utwardzeniu nie obrabia się mechanicznie 
dlatego należy nanieść dokładnie taką ilość, jaka wypełni równo ubytki 
nie przekraczając zalecanych 2 mm grubości warstwy. 
W przypadkach głębokich ubytków (powyżej 2 mm) należy zastosować 
PULSAR MET-T (pastę tiksotropową o podwyższonej odporności na 
ścieranie). Można w takim przypadku spoinę "uzbroić" siatką z włókna 
szklanego lub klamrami metalowymi. 
 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
Produkt PULSAR MET-T zawiera żywicę epoksydową. Działa drażniąco 
na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze 
skórą. Nie spożywać. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Więcej 
informacji zawiera Karta Charakterystyki produktu. 
 

Kod produktu: 
 

KAMETT, EAN: 5905722104263 

 
 


