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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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Concatct Aktivator AC

Akcelerator na bazie acetonu do klejów cyjanoakrylowych
bez kwitnienia

WEICON Aktiwator przyspiesza utwardzanie klejów WEICON
Contact cyjanoakrylowych. Produkt pozostaje skuteczny przez
około 12 godzin na niechłonnych podłożach. Wskazane
jest stosowanie go do bardzo lepkich typów styków
kleji cyjanoakrylowych WEICON, grubych warstw, powierzchni
chłonnych i porowatych, materiałów pasywnych (powierzchnie
alkaliczne, takie jak części ocynkowane) i niekorzystnych
warunków środowiskowych (niskie temperatury, zbyt niska
wilgotność <30%).
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Temperatura aplikacji +10 do +30 °C

Wstępna obróbka powierzchniowa
Wytrzymałość i trwałość złącza klejowego zależą głównie od
przygotowania powierzchni (czysta i sucha). Przed przetworzeniem
powierzchnie odtłuścić i oczyścić np. za pomocą WEICON Surface
Cleaner. Zalecana temperatura przetwarzania wynosi od +10°C do
+30°C. Przed użyciem wstrząsnąć.

Obróbka
Activator Spray rozpylać swobodnie w odległości ok. 30 cm na
jedną z dwóch powierzchni, które mają być połączone. Przed
połączeniem części należy uwzględniać czas odparowania ok.
30 sekund Klej cyjanoakrylowy należy nanieść równomiernie
w odpowiedniej ilości na nieaktywną powierzchnię i połączyć
części lub zamocowane pod ciśnieniem. Na tryskaj produkt na
zbędny klej, pozostawić klej do stwardnienia i usunąć w razie
potrzeby Activator Spray może atakować zarówno powierzchnie
malowane, jak i termoplastyczne! Przed użyciem należy sprawdzić
kompatybilność powierzchni.

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:
12505150 Concatct Aktivator AC 150 ml


