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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 S 300

emici ve / veya gözenekli yüzeyler için

Emici ve / veya gözenekli yüzeylerin ön-muamelesi için örn.
kaplanmamış sunta ve alçı gibi.

Teknik bilgiler

Temel Poliüretan, solventli

Karışımın yoğunluğu 1,03 g/cm³

M² (ml) başına tüketim 80 -200 ml

İşleme sıcaklığı +5 ile +25 °C arası

Yapıştırıcı uygulama süresi en geç 4 saat

Renk tonu sarımsı, şeffaf

IMPA-Kod 81 29 83

Aşağıdaki ürünler için uygundur: - WEICON Üretan - WEICON
Easy-Mix PU 90 ve PU 240 – WEICON Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık
Malzemeleri (Silikonlar hariç)

Yüzey ön işlemi
The prerequisite for perfect adhesion are clean and dry surfaces
(e.g. cleaning and degreasing with WEICON Surface Cleaner).
The highest strength values can be achieved through additional
pre-treatment of the surfaces, such as roughening using blasting
or abrasive agents. Several plastics, in particular polyamide,
Teflon®, polyolefin etc. are only to be bonded after special surface
treatment, for example using fluoridation, low-pressure plasma,
corona, flame impingement etc.

İşleme
WEICON Easy-Mix ürünleri birlikte teslim edilen statik karıştırıcı
yardımı ile doğrudan çift kartuşlardan uygulanabilir. Dozajlı
karışımın ilk 5 cm sini atınız. (Statik karıştırıcısız uygulamada
malzemenin ilk 5 cm sini atınız. Ürünü homojen renk elde edinceye
kadar iyice karıştırınız.) Yapıştırıcı tek taraflı sürülür. Belirtilen kap
süresini oda sıcaklığında 10 ml malzemenin kullanımına dayalıdır.
Daha fazla miktarda daha hızlı sertleşme olur. Daha fazla ısı kap
ömrünü kısaltır. (Pratik kural:

Depolama
Ambalajı açılmadan normal klima koşullarında (Rel. Hava nemi
+23°C ve %50) 9 ay raf ömrü vardır.

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:
13550325-39 Primer S 300 250 ml


