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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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CA-Aktivatör Spreyi

Heptan bazlı Contact Siyanoakrialat Yapıştırıcıların sertleşme
süresini hızlandırır

Aktivatör WEICON Siyanoakrilat Yapıştırıcıların sertleşme sürecini
hızlandırmaktadır.

Ahşap veya köpük gibi emici yüzeylere ve çinko galvanizli metaller
gibi kimyasal olarak işlenmiş yüzeylere uygulandığında aktivatörün
etkinliği yaklaşık 1 dakikadır.

Emici olmayan yüzeylerde aktivatörün etkinliği 12 saate kadar
sürmektedir.

Yüksek viskozlu WEICON Contact tipleri, geniş tabaka
kalınlıklarında, emici ve gözenekli yüzeylerde, pasif malzemeler
(Çinko kaplı metal parçaları gibi alkali yüzeyler) elverişsiz hava
şartlarnda  (düşük sıcaklıklar, çok düşük nem < %30) kullanımı
tavsiye ederiz.

Teknik bilgiler

İşleme sıcaklığı +10 ile +30 °C arası

ISSA-Kod 75.629.60/61/62/63

IMPA-Kod 81 52 53/54/55/56

Yüzey ön işlemi
Mükemmel bir yapışma elde etmek için yüzeyler temiz ve kuru
olmalıdır. Aktif hale gelmeden önce yüzeyleri kirden ve yağdan
arındırın (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi ile). Önerilen işleme
sıcaklığı + 10 ° C ile + 30 ° C arası. Kullanmadan önce kutuyu
çalkalayın.

İşleme
Activator Spray'i yaklaşık 30 cm’lik mesafeden yapıştırılacak
iki yüzeyden birinde yoğun bir şekilde püskürtün.
Parçalar birleştirilmeden önce Aktivatör yaklaşık 30 saniye

havalandırılmalıdır. Siyanoakrilat yapıştırıcıyı aktif olmayan yüzeye
eşit ve yeterli miktarda uygulayın ve yapıştırılacak veya sabitlenecek
parçaları basınçla birleştirin. Aktivatör Sprey boyanmış yüzeyleri
ve termoplastik malzemeleri bozabilir! Uygulamadan önce yüzey
uyumluluğunu kontrol edin.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
12500150-39 CA-Aktivatör Spreyi 150 ml


