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Ekonomiczna płyta High-Tech
Szczególnie nadaje się dla prepregów i formowania próżniowego.

Zaoszczędź przez mniejszy wysiłek:

 > Mniejsza ilość kleju - nowe wymiary: 150 mm i 200 mm grubości

 > Mniejszy wysiłek na wykończenie przez bardzo dobrą, gładką powierzchnię

 >  Pakiet dla optymalnej, bezbłędnej pracy: klej i szpachla naprawcza w twardości i kolorze odpowiadającym 

płycie

 > Duży zakres temperatury: 50º–135º C – odpowiedni do wielu zastosowań w prepregach epoksydowych

 > Łatwa i szybka do obróbki, gdyż jest bardzo dobrze obrabialna

 > Dobra stabilność wymiarowa – efektywna

 > Kompatybilna z wszystkimi farbami, oddzielaczami i prepregami epoksydowymi

RAKU-TOOL® Blok epoksydowy WB-0700
Z płytą wysokiej jakości do celu – kompatybilna z wszystkimi farbami, środkami oddzielającymi i 
prepregami epoksydowymi
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Standard Jedn. RAKU-TOOL®  
WB-0700 Zalety

Kolor Jasno zielony

Gęstość ISO 1183 g/cm3 0,7 Mniej pracy wykończeniowej

Twardość Shore D ISO 868 70 – 80 Dobra obrabialność

Współczynnik 
rozszerzalności 
cieplnej

ISO 11359 10-6 K-1 35 – 45 Stabilność wymiarowa

Temperatura ugięcia, 
HDT ISO 75 °C 135 – 140 Ma wiele zastosowań w szerokim zakresie 

temperatur

Wymiary 
(wymiary specjalne 
po konsultacjach)

mm
1500 x 500 x   

50/75/100/150/200
Ma wiele zastosowań w szerokim zakresie 

temperatur

Klejenie RAKU-TOOL
EP-2304/EH-2934

Pakiet do optymalnej i bezbłędnej pracy

Naprawy RAKU-TOOL
UP-4320/UH-4920

RAKU-TOOL® Blok epoksydowy WB-0700 

RAMPF Tooling Solutions   
Twój partner przy efektywnej budowie modeli i form:

 > Kompetentny techniczny serwis także na miejscu w trakcie obróbki WB-0700

 > Wysoki standard jakości dzięki stałym i monitorowanym parametrom produkcji

 > Rozwiązania indywidualne – specjalnie dostosowane do Twoich potrzeb

Własności fizyczne i mechaniczne

Nasze zalecenia techniczne dla aplikacji oparte są na latach doświadczeń, a także na podstawie stanu wiedzy naukowej i praktycznej. Jednak nie są one wiążące i nie 
zwalniają kupującego od sprawdzenia jej przydatności. Nie stanowią one stosunku prawnego, zatem użytkownik musi upewnić się, że stosowanie produktu nie naruszy 
żadnych praw osób trzecich. 


