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

OPIS PRODUKTU 
Metal Magic Steel Loctite 3463 jest jednoskładnikowym, 
łatwym w użyciu, uniwersalnym epoksydowym tworzywem 
naprawczym wypełnionym stalą. Nanosi się je jak pastę. Po 
utwardzeniu osiąga ono wysoką wytrzymałość na nacisk 
i dobrą adhezję do większości powierzchni. Zakres tempera-
tur -30o do 120oC. 
 
Zalety: 
• Utwardza się w ciągu 10 minut - do szybkich napraw. 
• Utwardza się pod wodą i przywiera do wilgotnych 

powierzchni. 
• Dogodne opakowanie sprzyja łatwemu stosowaniu. 
• Przywiera do większości czystych powierzchni. 
 
TYPOWE ZASTOSOWANIA 
• Dopuszczenie NSF do instalacji z wodą do picia. 
• Zatrzymanie przecieków w rurach i zbiornikach. 
• Wypełnianie nadwymiarowych otworów gwintowych. 
• Wygładzanie spawów. 
• Naprawa niestrukturalnych defektów w otworach 

odlewniczych w zbiornikach. 
 
WŁASNOŚCI NIEUTWARDZONEJ MIESZANINY 
 
 Typowa wartość 
Wygląd Metaliczna szara pasta 
Wydajność 45 cm2 w warstwie  grubości 6 mm na  tubę
 7 cali2 w warstwie grubości 1/4”  na tubę 

 
TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA 
 
Własności utwardzania 
(W 25oC,  jeśli nie podano) Typowa wartość 
Czas przydatności do nałożenia, minuty 3 
Czas utwardzania, minuty 10 
 
TYPOWE WŁASNOŚCI MATERIAŁU UTWARDZONEGO 
(W 25oC,  jeśli nie podano) 
Własności fizyczne Typowa 

wartość 
Wytrzymałość na ściskanie, ASTM D695,  N/mm2 82.7 
Wytrzymałość na ścinanie ASTM D1002, N/mm2 
Szczelina 0,125 mm, wytrawiane kwasowo aluminium 

4.8 

Wytrzymałość na rozciąganie, ASTM D638, N/mm2 17.2 
Twardość, ASTM D-2240, Shore D 80 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 
UWAGA! NIE NANOSIĆ NA POWIERZCHNIE O TEMPERATUTZE 
POWYŻEJ 60OC (150OF) 
• Starannie oczyścić i przeszlifować powierzchnie 

następnie umyć je środkiem Loctite 7063. Odsunąć 
częściowo plastykową folię, przyciąć potrzebną długość, 
skręcać i ugniatać, aż materiał stanie się gładki i uzyska 
jednolitą barwę (zakładać rękawice gumowe lub 
z tworzywa). 

• Ściśle przyłożyć na klejoną powierzchnię i nadać wyma-
gany kształt. 

• Aby uzyskać gładką powierzchnię, wygładzać ją zwilżoną 
wodą szmatką lub palcem. 

• W 25oC wymieszany Metal Magic Steel zachowuje 
przydatność przez 3 minuty a ustala się w ciągu 10 
minut. 

 
 

PORADY TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRACY Z EPOKSYDAMI 
Czas przydatności do nałożenia i czas utwardzania zależą 
od temperatury i masy produktu: 
• Im wyższa temperatura tym szybsze utwardzanie. 
• Im większa masa produktu tym szybsze utwardzanie. 
Aby przyśpieszyć utwardzanie epoksydów w niskiej 
temperaturze: 
• Przechowywać je w temperaturze pokojowej. 
• Podgrzać naprawianą powierzchnię, aż będzie ciepła 

w dotyku. 
Aby spowolnić utwardzanie epoksydów w wysokiej 
temperaturze: 
• Mieszać epoksyd w małych ilościach. 
• Wychłodzić masę. 
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 innych materiałów silnie utleniających. 
Pełna informacja dotycząca bezpiecznego obchodzenia 
się z tym produktem znajduje się w  Arkuszu Bezpie-
czeństwa dotyczącym materiału (MSDS). 
 
Magazynowanie 
O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym 
sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go 
w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym 
pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8°C a 28°C. 
Optymalna temperatura magazynowania to dolna granica 
tego zakresu. Dalsze informacje na temat okresu 
przydatności produktu można uzyskać w lokalnym ośrodku 
obsługi technicznej 
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. 
 
 
 
 

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 

 


