
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 PŁYNNY METAL 
(wersja polska wrzesień 2018) 

 

OPIS PRODUKTU: 
Pulsar PŁYNNY METAL to dwuskładnikowy szybkowiążący klej 
epoksydowy z wypełniaczami mineralnymi. Przeznaczony do 
wypełniania ubytków i klejenia żeliwa, stali, aluminium, brązu, 
mosiądzu, miedzi, szkła, porcelany, kamieni szlachetnych, 
twardych tworzyw sztucznych, betonu, drewna, płyt wiórowych, 
laminatów itp. Klej posiada niezwykłą wytrzymałość i wysoką 
odporność na złuszczanie (bardzo dobrze przylega do klejonych 
powierzchni). Spoina odporna jest na wodę morską, alkohole, 
paliwa, oleje silnikowe i maszynowe, większość kwasów i zasad, 
gazy i chemikalia. Posiada wysoką odporność na temperaturę  

w zakresie od -35ºC do +145ºC oraz na drgania i wibracje. Klej 
wykazuje też dużą stabilność parametrów mechanicznych  
przy zmianie temperatur oraz wysoką odporność na starzenie się. 
 

TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
Produkt odporny na większość substancji chemicznych oraz na 
uderzenia i wibracje. Przeznaczony jest do napraw uszkodzonych 
elementów metalowych, kamiennych, drewnianych, ceramicznych 
oraz twardych, sklejalnych tworzyw sztucznych. Jego 
zastosowanie obejmuje wszelkie naprawy wymagające sklejania  
lub wypełniania ubytków w częściach maszyn, urządzeń oraz 
sprzętu AGD. Świetnie sprawdza się i tam gdzie wymagana jest 
odporność spoiny na niskie i wysokie temperatury oraz na 
zmienne warunki atmosferyczne. 
 

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA: 
Przygotowanie kleju wymaga dokładnego wymieszania 
składników w proporcji 1:1, kremowy i czarny. Dzięki tym 
własnościom klej jest prosty w przygotowaniu i łatwo stwierdzić 
czy składniki zostały dobrze wymieszane (jednolita szara masa). 
Klej zaczyna polimeryzować (utwardzać się) w kilka minut po 
wymieszaniu składników niezależnie od grubości spoiny złącza. 

W temperaturze +20ºC klej zaczyna wiązać już po 5 minutach. 

Klej nie skleja w temperaturze poniżej +5ºC. Nie nadaje się do 
klejenia polietylenu i polipropylenu bez aktywacji aktywatorem do 
poliolefin np. PULSAR PRIME. 
  

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU 
NIEUTWARDZONEGO: 
Typ chemiczny: żywica epoksydowa i utwardzacz 
Kolor: żywica (czarny), utwardzacz (kremowy) 

Lepkość mieszaniny: 750 Pa*s przy 25ºC 

Gęstość:  żywica 1,93 g/cm3 przy 25ºC 

 utwardzacz 1,76 g/cm3 przy 25ºC 

Temperatura zapłonu: > +200ºC 
Zawartość rozpuszczalników: brak 
Magazynowanie:  do 24 m-ce w temperaturze  

(+8ºC do +28ºC) w oryginalnym opakowaniu 
Czas tężenia (wytrzymałość wstępna): 4 – 6 min 
Wytrzymałość funkcjonalna: 1 – 2 h 
Wytrzymałość pełna (100%): po 24 h 
 

WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24 h): 
Gęstość:  1,85 g/cm3 przy 25ºC 
Kolor: szary (dobrze wymieszane składniki) 

Szczelina wypełnienia:  min. 1 mm 
Wytrzymałość na ścinanie (DIN53283): 20 - 22 N/mm2 

Zakres temperatur pracy: -35ºC do +145ºC 
 

OPAKOWANIE: 
Strzykawka 2x12 ml z płytką PE i łopatką w zestawie na skinie. 
 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Elementy łączone lub naprawiane należy dokładnie oczyścić  
z resztek starego kleju i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem  
PULSAR dobranym odpowiednio do rodzaju powierzchni (metal, 
plastik, szkło). Części dopasować „na sucho”. Potrzebną ilość 
składników kleju wymieszać w stosunku 1:1 na płytce PE 
umieszczonej w zestawie, a następnie nanieść i rozprowadzić za 
pomocą łopatki na łączone powierzchnie. Elementy połączyć. Klej 
wykorzystać w ciągu 3-4 minut. Pozostałość kleju poza miejscem 
naprawy usunąć mechanicznie. W przypadkach dużych ubytków 
lub uszkodzeń miejsc silnie obciążonych, należy spoinę „uzbroić" 
siatką z włókna szklanego lub klamrami metalowymi. Jeżeli 
chcemy uzupełniać klejem pionowe ubytki to zaraz po ich 
wypełnieniu należy miejsce zakleić samoprzylepną taśmą 
bezbarwną, którą łatwo usuniemy po utwardzeniu się kleju. W ten 
sposób zabezpieczymy powierzchnię przed wypłynięciem kleju do 
momentu jego związania. Przygotowując się do dokonania 
naprawy należy uwzględnić wpływ temperatury otoczenia na 
szybkość wiązania pasty. Wyższe temperatury przyspieszają 
proces wiązania, niższe opóźniają. Konstrukcja spoiny 
i staranność jej wykonania mają decydujący wpływ na jej jakość 
i wytrzymałość. Produkt po utwardzeniu można poddawać 
obróbce mechanicznej: wiercenie, gwintowanie, frezowanie, 
szlifowanie czy toczenie oraz malować. 
   
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
PULSAR PŁYNNY METAL zawiera żywicę epoksydową  
i utwardzacz. Możliwe podrażnienie skóry i oczu. W przypadku 
kontaktu ze skórą zastosować mydło z dużą ilością wody. Przy 
kontakcie z oczami przepłukiwać czystą wodą. Nie spożywać. 
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Więcej informacji zawiera 
Karta Charakterystyki produktu. 
 

Kod produktu: 
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