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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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Contact Primer do poliolefin

Obróbka wstępna przed klejeniem poliolefin klejami WEICON
Contact cyjanoakrylowmi

Jest wiele tworzyw, których bez przygotowania wstępnego nie
można trwale połączyć lub jest to możliwe pod pewnymi
warunkami. Stosując WEICON Contact Primer struktura ich
powierzchni ulega zmianie umożliwiającej wykonanie

klejenia. W ten sposób można połączyć np. polietylen (PE) i
polipropylen (PP) zaliczające się do grupy poliolefin, które to są
tworzywami trudno sklejalnymi.

Obróbka
Nałożyć na powierzchnię i pozwolić na odparowanie. Nanieść
cienką warstwę kleju cyjanoakrylanowego i połączyć części z
lekkim dociskiem.

Okres przydatności
Trzymać z dala od źródeł zapłonu - Nie palić. Podjąć działania
przeciwko ładunkom elektrostatycznym. Pojemnik przechowywać
w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Okres trwałości 12
miesięcy w stanie nieotwartym i przechowywanie w normalnym
klimacie (+23°C i 50 % wilgotności względnej powietrza)

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:
12450100 Contact Primer do poliolefin 100 ml
12451100 Contact Primer do poliolefin 100 ml dozownik

ciśnieniowy


