
  Scotch-Weld™  
Epoxidové lepidlo EPXTM DP760      
 
Údaje o výrobku  
 Aktualizováno: �erven 2001 
 Nahrazuje vyd. z �íjna 2000 
   
 
 
    

Popis výrobku 
 
 
 
 
 

Výrobek DP760 je 
dvousložkové, neprohýbající 
se epoxidové lepidlo 
vytvrzující p�i pokojové 
teplot�, ur�ené pro aplikace 
vyžadující odolnost k 
vysokým teplotám.  

  

    
Fyzikální vlastnosti  BÁZE  (1. složka) AKCELERÁTOR  (2. složka) 
Nejsou ur�eny ke specifika�ním 
ú�el�m 

Báze Tvrzený epoxid Modifikovaný amin 

 Barva Bílá Bílá 
 M�rná tíha (p�ibl.) 1,26 0,82 
 Sm�šovací pom�r              

Podle objemu 
Podle hmotnosti 

 
100 
100 

 
50 
32 

 Viskozita Kompaktní pasta Kompaktní pasta 
 Doba použitelnosti p�i 

23oC (min) 
                                     5 g 
                                   10 g 
                                   20 g 

 
 

60-80 
45-60 
35-40 

 Skladovatelnost 6 m�síc� od data expedice z 3M, pokud se skladuje 
v p�vodním obalu p�i teplot� 21 °C a relativní vlhkosti 50 
% 

 
Typické funk�ní  Pevnost ve smyku p�i p�ekrytí  Zkušební metoda EN 2243-1 
charakteristiky   (MPa)                
Nejsou ur�eny ke specifika�ním ú�el�m 
 

Zkušební 
podmínky 

Vytvrzovací cyklus 1 Vytvrzovací cyklus 2 Vytvrzovací cyklus 3 

- 55 ± 3°C 19,4 ( C ) 17,4 ( C ) 21,9 ( C ) 

23 ± 2°C 28,2 ( C ) 29,1 ( C ) 30,4 ( C ) 

80 ± 2°C 24,1 ( C ) 24,2 ( C ) 25,9 ( C ) 

120 ± 2°C 16,2 ( C ) 16,1 ( C ) 15,4 ( C ) 

150 ± 2°C 10,4 ( C ) 11,9 ( C ) 10,3 ( C ) 

175 ± 3°C 7,6 ( C ) 7,3 ( C ) 7,5 ( C ) 

205 ± 3°C 4,9 ( C ) 5,2 ( C ) 5,3 ( C ) 

230 ± 3°C 2,9 ( C ) 3,0 ( C ) 3,5 ( C ) 

 
Zkušební vzorky pro zkoušku pevnosti ve smyku p�i p�ekrytí byly vyrobeny z plátovaného hliníku 2024 T3 o síle 
1,6 mm s povrchem leptaným optimalizovanou metodou FPL. 
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Typické funk�ní         Pevnost adheze metodou válce (kuli�ky)  Zkušební metoda EN 2243-2 
charakteristiky (pokra�.)    (N/25mm) 
Nejsou ur�eny ke specifika�ním ú�el�m 
 

Vytvrzovací cyklus 1 Vytvrzovací cyklus 2 Vytvrzovací cyklus 3 
184 154 159 

 
Zkušební vzorky pro zkoušku metodou válce (kuli�ky) byly vyrobeny z plátovaného hliníku 2024 T3 o síle 1,6 a 0,5 
mm s povrchem leptaným optimalizovanou metodou FPL. 

 
Vytvrzovací cykly: 

1. 7 dn� p�i 23 ± 2°C pod tlakem 100 kPa b�hem prvních 24 h 

2. 24 h p�i 23 ± 2°C pod tlakem 100 kPa, následované 60 min dodate�ného vytvrzování p�i 80 ± 3°C 

3. 120 min p�i 65 ± 3°C pod tlakem 100 kPa 

Ke kontrole tlouš�ky lepené spáry byly použity sklen�né kuli�ky o pr�m�ru 150 µm. 

    Odolnost proti pov�trnostním vliv�m        Pevnost ve smyku p�i p�ekrytí Zkušební metoda EN 2243-1 
Není ur�eno ke specifika�ním ú�el�m            (MPa) 

 
V tabulce jsou uvedeny typické výsledky, získané p�i použití holého hliníku 2024 T3 o síle 1,6 
mm, leptaného optimalizovanou metodou FPL, po sedmi dnech vytvrzování p�i 23 oC. Ke 
kontrole tlouš�ky lepené spáry byly použity sklen�né kuli�ky o pr�m�ru 150 µm. Zkouška 
probíhala p�i teplot� 23 ± 2°C po 750 h stárnutí. 
 

Podmínky Výsledky zkoušky 

Kontrolované prost�edí (23 oC / rel. vlhk. 
50 %) 

28,8 (kohezní) 

Deionizovaná voda p�i 23°C 29,1 (kohezní) 

Horký vzduch 150°C 21,4 (kohezní) 

Palivo JP4 p�i 23°C 28,9 (kohezní) 

Motorový olej p�i 23°C 27,8 (kohezní) 

Hydraulický olej p�i 23°C 27,2 (kohezní) 

50°C; relativní vlhkost  ≥ 95 % 24,9 (kohezní) 

5 % slaný post�ik p�i 35°C 28,1 (kohezní)* 

* Ozna�uje stav bez koroze pod lepenou spárou 
 

Dlouhodobá odolnost proti vlhkosti Pevnost ve smyku p�i p�ekrytí Zkušební metoda EN 2243-1 
Není ur�eno ke specifika�ním ú�el�m  (MPa) 
 
V tabulce jsou uvedeny typické výsledky, získané p�i použití plátovaného hliníku 2024 T3 o síle 1,6 mm, leptaného 
optimalizovanou metodou FPL, po sedmi dnech vytvrzování p�i 23 oC. Ke kontrole tlouš�ky lepené spáry byly 
použity sklen�né kuli�ky o pr�m�ru 150 µm. 

 
 

Zkušební podmínky 
Po�áte�ní ú�innost Ú�innost po 750 h p�i 70°C 

relativní vlhkost ≥≥≥≥ 95 % 

 Pokrytý (plátovaný) 
hliník 

Holý (nepokrytý) hliník Pokrytý (plátovaný) 
hliník 

Holý (nepokrytý) hliník 

- 55 ± 3°C 18,8 (kohezní) 18,6 (kohezní ) 22,9 (kohezní) Netestováno 

23 ± 2°C 28,7 (kohezní) 28,8 (kohezní) 24,8 (kohezní) 19,0 (adhezní / kohezní) 

80 ± 2°C 22,9 (kohezní) 21,9 (kohezní) 16,5 (kohezní) 18,0 (kohezní) 

120 ± 2°C 16,5 (kohezní) 14,6 (kohezní) 8,3 (adhezní / kohezní) 12,8 (kohezní) 

150 ± 2°C 10,4 (kohezní) 10,0 (kohezní) 5,6 (adhezní / kohezní) 9,0 (kohezní) 
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175 ± 3°C 7,9 (povrchov� kohezní) 6,9 (kohezní) 3,7 (adhezní / kohezní) Netestováno 

 
Tepelné vlastnosti 
 

Teplota skelného p�echodu (Tg) byla stanovena pomocí analyzátoru Perkin/Elmer DSC7 
s rychlostí oh�evu 10°C/min. Jsou uvedeny hodnoty z druhého oh�evu. 

 
                                          St�edový bod: 145 - 150 °C 
 

 
Pevnost v tlaku a Young�v modul pružnosti 
 

Údaje byly získány p�i zkoušce s použitím litinového kvádru (12,5 x 12,5 x 25 mm) a vytvrzování po dobu 24 h p�i 
23+/-3°C, následovaném dodate�ným vytvrzováním po dobu 60 min p�i teplot� 80+/-3°C. P�i 23 oC byla nam��ena 
m�rná tíha materiálu 1,11. 
   

Pevnost v tlaku (MPa)                 Young�v modul pružnosti (MPa) 
 
 23 +/- 2°C : 78,8         23 +/- 2°C : 5972 

    80 +/- 2°C : 48,7         80 +/- 2°C : 4930 
              120 +/- 2°C :  36,8       120 +/- 2°C : 3633 
              150 +/- 3°C :  24,2             150 +/- 3°C : 2350     
      
 
                         

Další informace o 
výrobku 

Doba použitelnosti: 
Smíchanou sm�s lze 
používat tak dlouho, dokud 
nedosáhne p�íliš vysoké 
viskozity, takže nebude 
schopna správn� smá�et 
povrch, na který je 
nanášena. 

 
Doba tvrzení i rychlost 
vytvrzování jsou zna�n� 
závislé na teplot� a do jisté 
míry také na vlhkosti; p�i 
vyšší teplot� a vlhkosti se 
lepidlo vytvrzuje rychleji. 

 
Lepidlo se musí použít do 
jedné hodiny od smíchání. 

  
Vybavení: 
Lepidlo 3M Scotch-WeldTM 

DP760 se dodává jako 
dvojitá plastová nápl� ve 
form� st�íka�ky, ur�ená 
k vložení do aplikátoru 
EPX(tm).  

 
 
Chcete-li pomoci s výb�rem 
aplika�ního vybavení podle 
vašich konkrétních pot�eb, 
kontaktujte zastoupení 3M 

 

    
  

�išt�ní: 
Nadbyte�né lepidlo lze p�ed 
vytvrzením odstranit 
rozpoušt�dlem 3M �. 2. 

 
 
Upozorn�ní: Rozpoušt�dlo 
3M �. 2 je ho�lavé. P�i 
�išt�ní pomocí rozpoušt�dla 

 
 
je naprosto nutné dodržovat 
p�íslušná bezpe�nostní 
opat�ení. 
 

 
 
 
 
 

 
Základním p�edpokladem 
maximální ú�innosti je 
d�kladn� vy�išt�ný, suchý a 
odmašt�ný povrch.   

 
Obvykle posta�í b�žné 
�isticí metody, které na 
kovovém povrchu vytvo�í 
neporušenou vodní vrstvu. 

 

 
P�íprava povrchu 

 
 

P�i vytvá�ení velmi pevných 
konstruk�ních spoj� musí 
být z povrchu úpln� 
odstran�n lak, zoxidovaná  
 

 
 

vrstva, olej, prach, a 
všechny ostatní 
kontamina�ní látky. Úrove� 
p�ípravy povrchu bude  

 
 

záviset na požadované 
pevnosti spoje a odolnosti 
proti pov�trnostním vliv�m. 

    
Skladovací podmínky 
 
 
 
 

Nejdéle uskladn�né zásoby 
používejte nejd�íve. Pokud 
se výrobek skladuje p�i 
pokojové teplot�, má 
skladovatelnost šest m�síc�. 
Skladovatelnost 

dva roky platí v p�ípad�, že 
je materiál skladován p�i 
teplot� –18oC. 
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Další informace Chcete-li jakékoliv další informace, obra�te se laskav� na místní zastoupení 3M. 
 
Informace o ochran� 
zdraví a bezpe�nosti 

Chcete-li informace o zdraví a bezpe�nosti, kontaktujte odd�lení odpovídající za výrobky. 
Tel: 01344 860678 

 

Uvedené hodnoty byly stanoveny na základ� standardních zkušebních metod a p�edstavují pr�m�rné hodnoty, které nejsou ur�eny ke 
specifika�ním ú�el�m. 
Naše doporu�ení týkající se použití našich výrobk� vycházejí ze zkoušek, které považujeme za spolehlivé, ale žádáme vás, abyste 
provedli vlastní zkoušky, na jejichž základ� budete moci stanovit vhodnost t�chto výrobk� pro vaše aplikace. 
D�vodem je, že spole�nost 3M nem�že nést odpov�dnost za p�ímé nebo následné ztráty a škody, k nimž dojde v d�sledku našich 
doporu�ení. 
 

 
          
Speciální pásky a lepidla    

 
    


