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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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Primer E 500

metal yüzeyler için

Silikonlar için özel- uygulama öncesi emici olmayan yüzeyleri
yapıştırılmaya uygun hale getirmek için kullanılır, örn.: Alüminyum,
çelik, paslanmaz çelik, pirinç, bakır, çinko, kalay ve emaye, seramik,
cam ve ABS, sert PVC, PA 6.6 ve CTP gibi plastikler.

Teknik bilgiler

Temel silikon reçine, solvent içerir

Karışımın yoğunluğu 0,78 g/cm³

M² (ml) başına tüketim 100 ml

Raf ömrü 6 Ay

İşleme sıcaklığı +10 ile +25 °C arası

Yapıştırıcı uygulama süresi en geç 8 saat

Renk tonu hafif sarımsı, şeffaf

WEICON Silikon A, F ve N - WEICON HT-300 - WEICON Black-Seal
için uygundur

Yüzey ön işlemi
İşlem görecek yüzeyler temiz, kuru, toz ve yağdan arınmış olmalıdır
(örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi ile).

İşleme
WEICON Primer'i kullanmadan önce iyice çalkalayın ve temiz bir
bez ile ince bir tabaka halinde sürün. Havalandırma sürelerine
dikkat edin:

Primer M 100 min. 10 dk., maks. 24 saat
Primer K 200 min. 10 dk., maks. 24 saat
Primer S 300 min. 60 dk., maks. 4 saat
Primer P 400 min. 10 dk., maks. 1 saat
Primer E 500 min. 60 dk., maks. 8 saat

Sonraki yapıştırma belirtilen

Zaman aralığında yapılmalıdır. Havandırma süresi çok kısa
olmamalı. Daha uzun süre depolama süresi veya arada oluşan
kirlenmelerde yapıştırılacak yüzeyleir tekrar temizleyin veya Primer
uygulayın. Bilinmeyen malzemeler için
Uygunluk ve uyumluluk testi gereklidir.

Depolama
WEICON Primerler türüne göre açılmamış ambalajında, normal
iklimde (+ 23 ° C ve% 50 bağıl nem) 6-12 ay depolanabilir.

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:
13558025 Primer E 500 250 ml


