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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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WEICONLOCK Aktywator F

skróca czas utwardzania produktów WEICONLOCK

Czas utwardzania produktu WEICONLOCK można znacząco
skrócić przygotowując uprzednio powierzchnię przy użyciu
Aktywatora F. Jest on zalecany w przypadku wszystkich materiałów
pasywnych (patrz: tabela), niskich temperatur otoczenia (ok. 0°C)
jak i większych szczelin . Umożliwia również stosowanie produktów
WEICONLOCK na powierzchniach niemetalicznych.
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Barwa zielony

Lepkość w +25 °C (+77 °F) Brookfield 1 - 2 mPa·s

Wstępna obróbka powierzchniowa
W celu uzyskania optymalnych rezultatów, części przeznaczone
do montażu należy odtłuścić i wyczyścić, np. przy pomocy środka
WEICON Surface Cleaner (Ewentualnie powierzchnie obrobić
mechanicznie). WEICONLOCK może być stosowany również na
powierzchniach nieoczyszczonych, np. na śrubach w stanie po
dostarczeniu. Jednak im czystsza jest powierzchnia, tym lepsze są
osiągane wyniki.

Obróbka
WEICONLOCK Aktivator F einseitig auf die gereinigte Klebefläche
aufsprühen (Spray) bzw. aufpinseln (Flüssig-Wirkstoff im Behälter).
Bei größeren Spaltbreiten und/oder rauen, porösen Oberflächen
ist ein beidseitiger Auftrag erforderlich. Aktivator F bei
Raumtemperatur (+20°C) ca. 2 Minuten ablüften lassen.

Nach Aktivierung sollten die Teile zeitnah verklebt werden. Erneute
Verschmutzung der Oberflächen vor dem Kleben sollten vermieden
werden. Aktivator und Klebstoff im flüssigen Zustand nicht
vermischen.

Okres przydatności
Aktywator F może być przechowywany przez co najmniej 24
miesiące w temperaturze pokojowej w zamkniętych, oryginalnych
opakowaniach. Trzymać z dala od źródeł ciepła i unikać
bezpośredniego światła słonecznego.

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:
30700060 WEICONLOCK Aktywator F 60 ml
30700501 WEICONLOCK Aktywator F 1 L


