
Teknik Bilgi Formu
Değiştirme tarihi:10.09.2021 - Sayfa1/2

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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Activator for RK-1300 & RK 1500

RK-1300/1500 için Aktivatör

Teknik bilgiler

Aktivatörün viskozitesi çok akışkan

Aktivatörün özgül ağırlığı 0,87 g/cm³

Aktivatörün rengi renksiz, şeffaf

Aktivatörün verimi  (yüzeye bağlı olarak) 30 - 150 g/m²

Aktivatörün + 20 ° C'de havalanma süresi 5 dk.

Aktivatörün + 20 ° C'de maks. etki süresi 30 gün

Yüzey ön işlemi
Mükemmel bir yapışma elde etmek için yüzeyler temiz ve kuru
olmalıdır (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi kullanarak temizleyin ve
yağdan arındırın). Yüzeye uygulanan başka ön işlemler ile, örneğin
kum püskürtme veya taşlama malzemsi ile pürüzlendirme gibi daha
güçlü mukavemet elde edilebilir. Bazı plastikler, özellikle poliamid,
PTFE, poliolefin vb. sadece özel yüzey ön işlemlerinden sonra,
örneğin florlama, düşük basınçlı plazma, korona, alev işlemi vb. ile
yapıştırılabilmektedır.

İşleme
RK Aktivatörün İşlenmesi :

RK-Aktivatörü yapıştırma aralığının boyutuna göre yapıştırılacak
yuzeylerin bir veya iki tarafına uygulayın (püskürtme, fırçalama,
daldırma). Maks. 0,4 mm genişliğindeki yapıştırma aralıkları için tek
taraflı uygulama yeterlidir. Maks. 0.8 mm yapıştırma aralıklarında
ve / veya pürüzlü, gözenekli ve pasif yüzeylerde (krom, nikel, vs.)
her iki tarafına uygulanmalıdır. Pürüzsüz plastik ve metal yüzeyler
için yakl. 30 g / m², pürüzlü ve gözenekli yüzeyler için 150 g / m²'ye
kadar Aktivatör gerekebilir. Havalandırma süresi oda sıcaklığında (+
20 ° C) 5 dakikadır.

Diğer yapıştırıcı sistemlerine göre önemli bir avantajı, kaplanmış iş
parçalarının etkisini kaybetmeden oda sıcaklığında (+ 20 ° C) 30
güne kadar saklanabilir olmasıdır.

RK Yapıştırıcının İşlenmesi:

Yapıştırıcı genellikle sadece Aktivatör ile kaplanmamış yüzeye
tek taraftı olarak uygulanır. Yapıştırma bağlantısının genişliği 0.80
mm'ye kadar olabilir (yalnızca her iki tarafa Aktivatör uygulanırsa).
Genel olarak 0,15 mm ile 0,25 mm genişliğindeki yapıştırma
bağlantıları en yüksek çekmede kesme dayanımına sahiptir.

İşleme sıcaklığı:

Uygulama oda sıcaklığında (yaklaşık + 20 ° C) yapılmalıdır. Daha
yüksek sıcaklıklar, örn. + 40 ° C, konumlandırma ve sertleştme
sürelerini yaklaşık % 30 oranında kısaltır; + 10 ° C cıvarındaki düşük
sıcaklıklar ilgili süreleri yakl. % 50 yükseltir ve + 5 ° C'den sonra
hiçbir reaksiyon gerçekleşmez.

Depolama
WEICON RK-Aktivatör +20°C civarı oda sıcaklığında ve kuru
yerde depolandığında 6 ay dayanıklıdır. +1°C - +7°C arası sıcakta
depolama imkanı 24 aya kadar uzayabilir. Bu doğrudan veya
dolaylı yollardan güneş ısısına maruz kalmamış olan kapalı orjinal
ambalajlar için geçerlidir. +40°C ve üzeri sıcaklık , yükses hava nemi
depolama dayanıklılığı belirgin şekilde azaltır.

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:
10562100-39 Activator for RK-1300 & RK 1500 100 g
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10562901 Activator for RK-1300 & RK 1500 1 L


