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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.

WEICON GmbH & Co. KG
(Siedziba główna)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

www.weicon.de WEICON
SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

Aktywator do RK-1300/RK-1500

Aktywator do RK-1300/RK-1500

Aktywator  (100ml dozownik albo pojemnik 1L) do RK-kartuszy
310g albo w dużych pojemnościach jak 1,0kg,  6,0kg

Dane techniczne

Lepkość Aktywatora bardzo niska lepkość

Gęstość Aktywator 0,87 g/cm³

Barwa Aktywatora bezbarwny, przezroczysty

Wydajność Aktywatora zależność od powierzchni 30 - 150 g/m²

Czas odparowania Aktuwator przy +20°C 5 Min.

Skuteczność Aktywatora w +20°C 30 Tag(e)

Wstępna obróbka powierzchniowa
Warunkiem doskonałego sklejenia są czyste i suche
powierzchnie klejone (czyszczenie i odtłuszczanie środkiem do
czyszczenia powierzchni WEICON Surface Cleaner). Większe
siły wiązania można osiągnąć poprzez dalszą obróbkę wstępną
powierzchni np. piaskowanie albo szlifowanie. Einige Kunststoffe,
insbesondere Polyamide, PTFE, Polyolefine etc., sind nur nach
spezieller Vorbehandlung der Oberflächen durch z.B. Fluorieren,
Niederdruck-Plasma, Korona, Beflammung o.ä. zu verkleben.

Obróbka
Verarbeitung des RK-Aktivators:

RK-Aktywator nanosić równomiernie cienką warstwą na jedną lub
obie powierzchnie przy pomocy pędzla. Bei Klebespalten bis max.
0,4 mm genügt ein einseitiger Auftrag, bei Klebespalten bis max.
0,8 mm und/oder rauen, porösen sowie passiven Oberflächen
(Chrom, Nickel usw.) ist ein beidseitiger Auftrag erforderlich.

Bei glatten Kunststoff- und Metalloberflächen werden ca. 30 g/
m², bei rauhen und porösen Oberflächen bis zu 150 g/m² Aktivator
benötigt. Poczekać na odparowanie w zależności temperatury
otoczenia i wilgotności powietrza.

Ein wesentlicher Vorteil gegenüber anderen Klebstoffsystemen
besteht darin, dass die beschichteten Werkstücke bis zu 30 Tage
bei Raumtemperatur (+20°C) gelagert werden können, ohne dass
die Wirksamkeit abnimmt.

Przygotowanie kleju RK:

Der Klebstoffauftrag erfolgt nur einseitig und in der Regel auf
die nicht mit Aktivator beschichtete Oberfläche. Die Stärke der
Klebefuge kann bis zu 0,80 mm betragen (nur bei beidseitigem
Aktivatorauftrag). Bei Klebefugen von 0,15 mm bis 0,25 mm Stärke
ergeben sich grundsätzlich die höchsten Zugscherfestigkeiten.

Temperatura aplikacji

Aplikację należy przeprowadzić w temperaturze pokojowej
(ok. +20°C). Höhere Temperaturen z. B. +40°C verkürzen
die Positionier- und Aushärtezeiten um ca. 30%; niedrige
Temperaturen um +10°C erhöhen die jeweiligen Zeiten um ca. 50%,
bis ab +5°C fast keine Reaktion mehr erfolgt.

Okres przydatności
WEICON RK-Aktivator ist bei konstanter Raumtemperatur
von ca. +20°C und trockener Lagerung 6 Monate haltbar,
während sich bei Temperaturen zwischen +1°C und +7°C die
Lagerfähigkeit auf bis zu 24 Monate verlängern lässt. Dies
gilt für verschlossene Originalgebinde, die keiner direkten bzw.
indirekten Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind. Bei Überschreitung
der Lagertemperatur von über +40°C und hoher Luftfeuchtigkeit
verringert sich die Lagerstabilität deutlich.



Dane techniczne
Zmiana daty:10.09.2021 - Strona2/2

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.

WEICON GmbH & Co. KG
(Siedziba główna)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

www.weicon.de WEICON
SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

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:
10562100-51 Aktywator do RK-1300/RK-1500 100 g
10562901 Aktywator do RK-1300/RK-1500 1 L


