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OPIS PRODUKTU 
 

Produkt DB 6066/10 jest klejem o podwójnym mechanizmie utwardzania. Zewnętrzna warstwa kleju 
utwardza się w przeciągu kilku sekund za pomocą promieni UV; wewnętrzna warstwa jest utwardzana 
anaerobowo.  
Klej posiada niską lepkość i wysokie działanie kapilarne umożliwiające łatwą aplikację i wypełnianie 
bardzo małych szczelin. Przeznaczony do mocowania i uszczelniania łączników gwintowych, również 
po montażu, do wypełniania powierzchniowych spękań włoskowatych oraz porowatych miejsc  
w odlewach i formach (utwardzanie UV w ciągu kilku sekund). 
Bardzo dobra odporność na ciepło, korozję, wibracje, gazy, oleje, węglowodory i wiele innych 
substancji chemicznych.  
 
 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
 

Forma       płynna 
Kolor       bezbarwny 
Lepkość w temp. +25°C     30 - 50 mPa·s 
Maksymalny luz             0,07 mm 
Maksymalna średnica gwintu   M5 
Odporność temperaturowa    -55°C do +150°C 
 
 
CZAS UTWARDZANIA 
 

Promieniowanie UV 365 nm, 3-5 mW/cm2  15 - 20 s 
 

Utwardzanie anaerobowe w +25oC 
Śruba M10 x 20 Zn – 8,8 / nakrętka h=0,8 d  
 

Wytrzymałość  wstępna     10 - 20 min  
Wytrzymałość funkcjonalna    1 - 3 godziny 
Wytrzymałość końcowa    3 - 6 godziny 
 

Czas utwardzania zależy od wielu czynników takich jak: rodzaju klejonych elementów, szczeliny, 
temperatury i wielu innych. 
 
 
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO  

 

Moment obrotowy (ISO 10964)   20 - 30 Nm 
Twardość D w skali Shore'a    > 30 
Wytrzymałość na zerwanie (DIN 53504)  5 - 10 N/mm² 
Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504)  > 80% 
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OKRES MAGAZYNOWANIA 
 

12 miesięcy w temperaturze pokojowej w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. 
Poleca się przechowywanie produktu w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed 
promieniowaniem słonecznym. 
 
OPAKOWANIA 
 

• Butelki robocze     50 ml, 250 ml 

• Opakowania przemysłowe   1 l, 2 l 
 
OZNAKOWANIE PRODUKTU 
 

Zgodnie z kartą charakterystyki produktu. 
 
 
PRZYGOTOWANIE  POWIERZCHNI  I  SPOSÓB UŻYCIA 
 

• Zabrudzone powierzchnie należy odtłuścić za pomocą DB Cleaner 3200. Przygotowane 
powierzchnie powinny być suche i mieć temperaturę pokojową. 

• Nanieść klej na połączenie i naświetlić promiennikiem UV (365-420 nm, 100 mW/cm2) przez 
odpowiedni czas uwzględniając wielkość szczeliny, rodzaj materiału, przepuszczalność 
promieniowania.  

• Demontaż i usunięcie pozostałości utwardzonego kleju jest możliwe po podgrzaniu do temp. +150 
- +250oC i zastosowaniu Drei Bond Super Cleaner.  

 
 
 

 

Oferujemy systemy do automatycznego dozowania - od półautomatycznych do 
urządzeń sterowanych numerycznie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie podane zalecenia i informacje są zgodne z najnowszym stanem rozwoju techniki oraz bazują na wieloletnich  
i wszechstronnych badaniach i doświadczeniach praktycznych. W obliczu różnorodności możliwych zastosowań oraz uwarunkowań technicznych 
powyższe dane mogą służyć jedynie jako wskazówki umożliwiające wykorzystanie produktów z korzyścią dla odbiorcy. Nie należy ich jednak traktować 
jako zaleceń do zastosowania w każdym konkretnym przypadku. Użytkownik powinien sam przeprowadzić testy potwierdzające przydatność produktu do 
własnych potrzeb. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady połączeń wynikające z niedokładnego montażu. Zapewniamy sobie możliwość zmiany 
treści wynikającej z postępu technicznego.             
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