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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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WEICON CA-Sökücü

Her tür siyanoakrilat yapıştırıcıyı çözer ve çıkarır.

WEICON CA-Sökücü her tür siyanoakrilat yapıştırıcıyı güvenilir bir
şekilde çözer ve çıkarır.

Sökücü, siyanoakrilat yapıştırıcılarla temas eden metal parçaların,
aletlerin ve çalışma masaları gibi birçok farklı yüzeyin temizlenmesi
için uygundur.

Birkaç dakikalık etki etme süresinden sonra, gevşeyen yapışkan
tüy bırakmayan bir bezle silinerek çıkarılabilir. İnatçı lekelerde işlemi
tekrarlayın.

CA Sökücü bazı durumlarda plastik, kaplama ve hassas yüzeylere
zarar verebilir. Uygulama öncesi malzeme uyumluluğu görünmeyen
bir alanda test edilmelidir.

Geleneksel çözücülerin aksine, WEICON CA Sökücü kolay alev
almaz ve > 120 ° C yüksek parlama noktasına sahiptir.

Teknik bilgiler

Renk renksiz

150_FlamP > 120 °C arası

Viskozite 3 - 10 mPa·s

Raf ömrü 12 Ay

Karışımın yoğunluğu 1,2 g/cm³

İşleme
Temizlenecek alanı CA Sökücü ile nemlendirin. Birkaç dakikalık etki
etme süresinin ardından gevşeyen yapıştırıcıyı tüy bırakmayan bir
bezle silinerek çıkarın. İnatçı lekelerde işlemi tekrarlayın.

Depolama
Orijinal ambalajında sıkıca kapalı olarak saklayın. Doğrudan güneş
ışığından koruyun. Depolama sıcaklığı + 50 ° C'yi geçmemelidir.
Kabı serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Kuru bir
yerde saklayın.

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:
12470012 WEICON CA-Sökücü 12 ml
12470030 WEICON CA-Sökücü 30 ml


