
 

 

Popis výrobku 
 

DIAMANT plasticmetal je výborným materiálem pro malé a 

střední opravy všech druhů kovových materiálů. Vysoký obsah 

kovových prášků ve výrobcích plasticmetal umožňuje po vytvrzení 

strojní i ruční opracování. Krátké vytvrzovací doby a flexibilní 

poměr míšení znamená, že plasticmetal je vhodným výrobkem pro 

všechny druhy oprav odlitků 

 

DIAMANT plasticmetal se skládá ze 2 složek- základního 

kovového prášku a tekutého tvrdidla-viz tabulka na str.2. Kovové 

prášky lze kombinovat s 8 druhy tvrdidel-viz tabulka na str.1 tak, 

aby bylo možno dosáhnout požadovaných vlastností. Různé druhy 

kovových prášků je možno vzájemně mísit tak, aby bylo možno 

dosáhnout co nejlepší barevné shody s opravovaným místem 

 

Typické použití 
DIAMANT plasticmetal se používá k opravám lunkrů, staženin, 

povrchových vad, prohlubenin vzniklých opotřebením u odlitků 

litinových, ocelových a odlitků z neželezných kovů 

 

Vlastnosti 
- vynikající kovový charakter 

-  velmi dobrá adheze na všech kovech a slitinách 

- odolnost proti chemickým agresivním prostředím 

- dlouhodobá tepelná odolnost do  250°C 

- ( krátkodobá do + 500°C) 

- krátké vytvrzovací doby 

- libovolný poměr míšení (od pastovité do tekuté 

konzistence) 

- po vytvrzení má opracovatelnost jako kov a možnost 

lakování 

 

 Ocelové odlitky 
K opravě lunkrů, staženin a vad, které se objeví po opracování se 

používá plasticmetal Stahl. 

Po vytvrzení je opracovatelnost jako kovu a je možnost lakování. 

Jsou to příklady vad na odlitcích po opracování.  

 

Použití 
 
Příprava 
Adhezní plochy zdrsnit a očistit přípravkem DIAMANT Reiniger. 
Povrch musí být suchý a čistý. Optimální pracovní teplota je mezi 
+ 5°C až 45°C 

 

Zpracování 
Prášek a tekuté tvrdidlo smíchat minimálně v poměru 1:1 podle 

objemu (tekutá, licí konzistence). Přidáváním prášku lze 

konzistenci upravit na pastovitou- špachtlovací. Maximální 

míchací poměr je 3:1 (prášek- tekuté tvrdidlo) 

 

Nanášení 
Nejdříve nanést stěrkou tenkou adhezní vrstvu, potom špachtlí 

upravit na potřebnou tloušťku vrstvy. 

 

Vytvrzení 

Vytvrzovací doba je závislá na vytvrzovacím druhu 
tekutého tvrdidla a je mezi 5 až 60 minutami 

Vytvrzovací 

kapalina 

  

Číslo 

Zpracovatelnost 

      (min) 

30 ml: 30ml 

Zpracovatelnost 

      (min) 

    30ml:15ml 

Vytvrzovací 

     doba 

     (min) 

                           

                     Vlastnosti 

HF Standard 0112       8-10         5-7       20            standardní tvrdidlo 

 

HF schnell 

(rychlá) 

0116       5-7         3-5       13 specielně pro rychlé a nouzové opravy 

HF langsam 

(pomalá) 

0114     18-20       15-17       30 specielně pro sériovou výrobu 

HF WF 

 

0204       5-6         4-5       11 odolnost proti vysokým teplotám 250°C 

HF SF 0013       7-9         6-8       13 po vytvrzení tvrdě elastická, specielně 

opravy proti tryskání 

HF Thixo 0065       7-9         6-8       15 tixotropní tvrdidlo pro nestékavé směsi 

 

 

Vytvrzovací časy jsou určeny na základě poměru 2:1 (základní prášek : tvrdidlo) a 100g materiálu   



 

Kovové prášky pro DIAMANT plasticmetal 
 
 název                       číslo                  obsah               použití na                        vlastnosti                           možnost kombinace s 

 výrobku                 výrobku              kovu v                                                                                                        jinými tvrdidly 

                                                              % 
                                                                                                              
Ferro   A                             #0061                           92                         šedá litina                              pro opravy hrubých odlitků, které se natírají 

        Superior dunkel          #0067                           96                           šedá litina                              vynikající kovový vzhled po opracování               ano 

        Superior hell               #0223                           96                          šedá litina                             vynikající kovový vzhled po opracování                

 
Stahl   A                              #0196                           92                         ocelové odlitky                      pro opravy hrubých odlitků, které se natírají 

         Superior                      #0199                           96                         ocelové odlitky                                 vynikající kovový vzhled po opracování     ano             

 
Alumininium  A                   # 0005                          92                        hliníkové odlitky                    vynikající kovový vzhled po opracování               
             Superior                   #0008                           98                         hliníkové odlitky                    vynikající kovový vzhled po opracování                ano 

 

Bronze   A                            #0014                           92                        bronzové odlitky                    vynikající kovový vzhled po opracování                  ano 
 

Messing  A                           #0136                           92                          mosazné odlitky                   vynikající kovový vzhled po opracování                  ano 

                            

Kupfer     A                           #0127                           92                         odlitky ze slitin mědi           vynikající kovový vzhled po opracování                
                                                                                                                                                                                                                                                 ano 

Rotguss   A                            #0190                          92                          červený bronz                      vynikající kovový vzhled po opracování                

                                                                                                                                                                                                                                                 ano 

Eisenoxid A                           #0054                          96                           šedá litina                            oxiduje po opracování jako základní materiál                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ano 

Legierung  A                         #00263                         96                          nerez ocel                             pro jemnou strukturu kovu-specielně pro   

                                                                                                                                                               broušené plochy                                                        ano 

Modell                                  #  0065                          -                            použití pro všechny                 pro opravy otěruvzdorných materiálů 
Ceram                                                                                                      kovy                                                                                                                         ano 

 

 
 

Technická data                                                                          Skladovatelnost: min. 12 měsíců  
Specifická hmotnost                   DIN53454                  2 – 2,5 cm3 

Pevnost v tlaku                           DIN53454                  160 N/ mm2                  Balení (komplet): 

Tvrdost (Shore D)                      DIN53505                   87 -89                            standart: 500g, 1000g 

Pevnost v tahu                            DIN53455                  86 N/mm2                      superior: 500g, 1500g 

Pevnost ve střihu                        DIN53283                  35 N /mm2                     Härter :125 ml, 300 ml                       

Pevnost v ohybu                         DIN53452                  95 N /mm2 

 Rázová houževnatost                 DIN53453                  4,8 N/mm2 

E- modul                                     DIN53457                  14500 N/mm2 

Tepelná vodivost                        DIN53612                   0,7 – 0,9 W/mK 

Koeficient délkové roztažnosti                                       25 x 10 E-6 

Tepelná odolnost (dlouhodobá)     HF  (0112)       -40 + 160 °C         
                                                       HF WF#0204)         bis + 250°C 
Tepelná odolnost (krátkodobá)  HF(0112)              max. +220°°C 
                                                    HF WF #204              max. +500°C 
 
Všechny materiálové hodnoty jsou hodnotami průměrnými  

a závisí na poměru míchání, množství materiálu a na podmínkách 

okolí. Zde uvedené materiálové hodnoty odpovídají normálním  
podmínkám (STP) pro + 20°C (60°F) a 1013 mbar. 

 


