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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Adhesive Spray

Uniwersalny klej w sprayu

WEICON Adhesive Spray to uniwersalny i szybki klej w aerozolu
przeznaczony do łączenia dużych powierzchni. Adhesive Spray
przeznaczony jest do łączenia filcu, folii PVC, sztucznej skóry i
wykładzin, tworzyw i papieru, gumy spienionej i pianek, materiałów
izolacyjnych, elastycznych pianek plastikowych, winylu i skóry oraz
gumy, metalu i drewna. Szczególnie polecany jest do klejenia
twardych pianek (np. polistyren).
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Bazis Kauczuk syntetyczny

Czas odparowania 5 - 15 min.

Maksymalny czas otwrty 30 min.

Wystarcza na 4 m²

Odporność termiczna -20 do +65 °C

Okres przydatności 12 Monate

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:
11800500-51 Adhesive Spray 500 ml


