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NIE DOTYCZY WYMOGÓW TECHNICZNYCH. 
PRZYTOCZONE TUTAJ DANE TECHNICZNE MAJĄ JEDYNIE SŁUŻYĆ JAKO PUNKTY ODNIESIENIA. 

Wpływ przenikalności materiału i źródła światła  
OPIS PRODUKTU Wytrzymałość na ścinanie, ASTM D-450, szczelina 0 mil. 
Produkt LOCTITE® 4305 jest jednoskładnikowym klejem 
cyjanoakrylowym o wysokim stopniu lepkości, utwardzanym 
światłem UV. Specyfiką tego produktu jest niezwykle szybkie 
utwardzanie pod wpływem światła UV lub światła widzialnego wraz z 
wtórnym mechanizmem utwardzania cyjanoakrylanów. 

Żarówka Zeta 7400, 30 mW/cm2 przy 365 nm przez 10 sekund. 
Żarówka Fusion V, 100 mW/cm2 przy 400 nm przez 10 sekund. 

Materiał Utwardzanie 
światłem UV 

Dotwardzanie 
światłem UV 

Wytrzymałość 
psi       (N/mm2) 

Poliwęglan  Zeta 7400 2 min w RT 1,840     (12.7) 
nieprzenikalny Zeta 7400 24 h w RT 2,280     (15.7) 

dla UV Żar. Fusion V 2 min w RT 2,280     (15.7) 
 Żar. Fusion V 24 h w RT 2,410    (16.6) 

Poliwęglan  Zeta 7400 2 min w RT 2,510     (17.3) 
przenikalny Zeta 7400 24 h w RT 2,490     (17.2) 

dla UV Żar. Fusion V 2 min w RT 2,700     (18.7) 
 Żar. Fusion V 24 h w RT 2,980     (20.6) 

TYPOWE ZASTOSOWANIA 
Produkt Loctite 4305 jest przeznaczony do aplikacji, które wy-
magają bardzo szybkiego ustalania, utwardzania pachwinowej 
spoiny klejowej lub utwardzania powierzchniowego. Mecha-nizm 
utwardzania produktów światłem UV stanowi alternatywę dla 
akceleratorów na bazie rozpuszczalnika (w celu przyspie-szenia 
utwardzania i zminimalizowania wykwitów) pozwalając uniknąć 
kosztów lub ubocznych skutków dla środowiska. Ponieważ produkt 
utwardza się poprzez polimeryzację aniono-wą, tlen nie działa nań 
hamująco. Dzięki temu utwardzanie powierzchniowe następuje 
błyskawicznie. Dlatego też klej ten doskonale nadaje się do 
powlekania. Produkt Loctite 4305 spełnia warunki programu 
testowego Loctite na biokompatybil-ność ISO-10993. Certyfikaty 
takie można uzyskać w Dziale Jakości Loctite.  

 
Wtórny mechanizm utwardzania, Cyjanoakrylan 
Szybkość utwardzania w zależności od szczeliny i aktywatora 
Materiał: Klocki akrylowe przenikalne dla UV (brak utwardzenia UV) 

Produkt nadaje się do stosowania przy montażu sprzętu 
medycznego jednorazowego użytku. 
WŁASNOŚCI MATERIAŁU NIEUTWARDZONEGO 
 Typowe 
 Wartość Zakres
Typ chemiczny Fotoinicjowany cyjanoakrylan 

etylowy 
 

Wygląd Jasnobursztynowy do 
zielonkawego 

 

Ciężar właściwy w 25°C 1.09  
Lepkość w 25°C, mPa.s (cP) 900 600 do 

1200 
Temp. zapłonu, (TCC), °C (°F) 79 (175)  
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Szczelina 0 mil, bez aktywatora

Szczelina 20 mil, bez aktywatora

 
Szybkość ustalania w zależności od materiału 

 Szybkość utwardzania zależy od zastosowanego materiału. 
Poniższa tabela przedstawia czas ustalania uzyskany na różnych 
materiałach przy 22oC i 50% względnej wilgotności powietrza. 
Określa się to jako czas niezbędny do uzyskania wytrzymałości na 
ścinanie 0.1 N/mm2 (14.5 psi); badano zgodnie z ASTM D1002. 

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA 
Pierwotny mechanizm utwardzania, UV 
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Materiał Czas ustalania, sekundy 
ABS ≥ 5 ≤ 10 
Akryl ≥ 10 ≤ 20 
Aluminium (wytrawiane) ≤ 5 
Neopren ≤ 5 
Fenol ≥ 105 ≤ 150 
Poliwęglan ≥ 20 ≤ 30 
Polietylen ≥ 300 
Polietylen (Primer 770) ≤ 5 
Polipropylen ≥ 300 
Polipropylen (Primer 770) ≤ 5 
PCV >105  ≤ 120 
Stal (śrutowana) ≥ 30 ≤ 45 

 
TYPOWE WŁASNOŚCI MATERIAŁU UTWARDZONEGO 
Własności fizyczne 

 
Czas uzyskania powierzchni suchej w dotyku 
Pojedyncza kropla na płytce szklanej 
 

Typ żarówki Natężenie Czas uzyskania 
suchego dotyku (s) 

Żarówka Fusion V 100 mW/cm2, 400 nm ≤ 5 
Żarówka Fusion H 100 mW/cm2, 365 nm ≤ 5 
Żarówka Fusion D 100 mW/cm2, 365 nm ≤ 5 
Żarówka Zeta 7400 30 mW/cm2, 365 nm ≤ 5 

Utwardzane żarówką Fusion V, 100 mW/cm2 przy 400 nm, 10 s na 
stronę i 24 godziny w temperaturze pokojowej.          Typowa wartość 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu,      
ASTM D-882, psi (N/mm2) 

 
6,080      (41.9) 

Wydłużenie przy zerwaniu, ASTM D-882, % 5.5 
Moduł sprężystości, ASTM D-882, psi  (N/mm2) 248,500  (1,700)
Twardość, ASTM D2240, Shore D-2 77 
Skurcz, ASTM D-792, % 12.8 
CTE ASTM D696, ppm/ °C 74.7 x 106 
Tg, ASTM E228, °C 106 
  
  
  
  
 

PO POMOC I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH TEGO PRODUKTU   
PROSZĘ ZWRÓCIĆ SIĘ DO DZIAŁU JAKOŚCI KORPORACJI LOCTITE. 
ROCKY HILL, CT    FAX: +1 (860)-571-5473                   
DUBLIN, IRLANDIA    FAX: +353-(1)-451 - 9959 
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                                                                            Loctite jest zarejestrowanym znakiem towarowym Korporacji Loctite, Hartford, CT 06106 
 

Własności elektryczne Odporność chemiczna 
Starzenie w określonych warunkach badane w 22oC. Utwardzane w warstwie (grubości ~ .025”) żarówką Fusion V, 100 

mW/cm2 przy 365 nm, przez 10 sekund na stronę i 24 godziny 
w temperaturze pokojowej. 

Medium Temp. % wytrzym. początkowej po: 
  24 h 170 h 500 h 

Olej silnikowy 22°C 100 105 115 
Woda 22°C 95 105 100 
Izopropanol 22°C 95 100 120 
Względna wilgotność 
powietrza 100% 

 
40°C 

 
105 

 
105 

 
105 

 Stała Współcz
. strat 

Stała dielek. i współcz. strat, 25°C, ASTM D150    
mierzone przy: 100 Hz 3.95 0.041 
                      1 kHz 3.67 0.041 
                      10 kHz 3.52 0.037 
Rezystywność objęt., ASTM D257, Ω.cm 7.43 x 1015 
Rezystywność pow., ASTM D257, Ω 1.38 x 1015 
Wytrzymałość dielektryczna, ASTM D149, V/mil 850 

 
Skutki sterylizacji 
Produkty o składzie podobnym do produktu Loctite 4305 poddawane 
standardowym metodom sterylizacji, jak EtO i promieniowanie 
Gamma (25 do 50 kilorays) wykazują na ogół minimalny spadek 
wytrzymałości. Produkt 4305 zachowuje wytrzymałość po 1 cyklu 
w autoklawie parowym. Wskazane jest, aby użytkownicy 
przetestowali swój sprzęt po poddaniu go wybranej przez siebie 
metodzie sterylizacji. Jeśli przewidziana jest sterylizacja powyżej 3 
cykli, należy zasięgnąć porady konsultanta  Loctite. 

 
WŁASNOŚCI FUNKCJONALNE MAT. UTWARDZ. Typowa  
Wytrzymałość na ścinanie, ASTM D-4501 wartość 
utwardzane 72 godziny w temp. pok. (bez UV)  
 ABS  5,170        (35.7) 
 Akryl 2,050        (14.1) 
 Aluminium (wytrawiane) 2,600        (17.9) 
 Neopren 115           (0.8) 
 Fenol 1,190        (8.2) 
 Poliwęglan 2,050        (14.1) 
 Polietylen 55              (0.4) 
 Polipropylen 45              (0.3) 
 PCV 4,740         (32.7) 
 Stal (śrutowana) 3,260         (22.5) 

 
INFORMACJA OGÓLNA 
Nie poleca się stosowania tego produktu do urządzeń 
z czystym tlenem i/lub bogatych w tlen; nie powinien też być 
używany jako uszczelniacz do instalacji z chlorem i do innych 
materiałów silnie utleniających. 
Pełna informacja dotycząca bezpiecznego obchodzenia się z 
tym produktem znajduje się w Arkuszu Bezpieczeństwa (SDS). 
 

 Dopuszczenia 
TYPOWA ODPORNOŚĆ NA ŚRODOWISKO Produkt 4305 uzyskał certyfikat ISO-10993, stwierdzający, że nadaje 

się on szczególnie do sprzętu medycznego. Proces badawczy: ASTM D-4501 
Materiał: Poliwęglan 
Proces 
utwardzania: 

Zeta 7400, 30 mW/cm2 przy 365 nm przez 10 
sekund i utwardzane 24 godziny w temp. pok. 

 
Magazynowanie 
O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym 
sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go 
w zamkniętych pojemnikach w suchym i chłodnym pomiesz-czeniu w 
temperaturze pomiędzy 8oC a 21oC (46oF a 70oF). Optymalne 
warunki przechowywania nie otwartych pojemników z produktami 
cyjanoakrylowymi zapewnia temperatura 2oC do 8oC (36oF do 46oF). 
Przed otwarciem pojemników i aplikacją należy doprowadzić je do 
temperatury pokojowej. Resztek materiału nie należy umieszczać z 
powrotem w jego oryginal-nym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do 
zanieczyszczenia produktu. Dalsze informacje dotyczące okresu 
przydatności można uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi 
technicznej. 

 
Wytrzymałość na temperaturę 
Badane w temperaturze 
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Zakresy danych 
Przytoczone tutaj dane mogą służyć jako wartości typowe i/lub jako 
ich zakres. Wartości oparte są na danych uzyskanych z aktualnie 
przeprowadzonych badań i są okresowo weryfikowane. 
 
Uwaga 
Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został przygotowany 
w oparciu o najlepszą wiedzę i służy jedynie celom informacyjnym. 
Loctite nie ponosi odpowiedzialności za wybraną przez użytkownika 
metodę lub sposób jej zastosowania a w konsekwencji za uzyskane 
przez niego rezultaty. Sprawą użytkownika jest także podjęcie 
odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ew. ryzyka dla 
produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem produktu. 
Korporacja Loctite nie uwzględnia żadnych roszczeń związanych z 
uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku. Stanowisko 
to wynika z faktu, że Korporacja Loctite nie ma kontroli nad 
sposobami korzystania z produktu przez poszczególnych 
użytkowników, nie możemy zatem współuczestniczyć w 
konsekwencjach ew. błędów czy niedopatrzeń. Opisane tutaj 
procesy nie muszą być wyłącznie patentami lub licencjami 
Korporacji Loctite. Radzimy, aby każdy użytkownik, przed 
zastosowaniem produktu, przeprowadził własną próbę posługując 
się przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem. Ten produkt 
może być objęty jednym lub większą liczbą patentów lub 
opatentowanych aplikacji amerykańskich lub innych krajów. 

 
Starzenie cieplne 
Starzenie w danej temperaturze badane przy 22oC 
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