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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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Yapıştırıcı Sprey -çok güçlü-

Güçlü ve güvenilir yapıştırıcılar için özel ürün

Yapıştırıcı Sprey -çok güçlü- pürüzlü ve düz olmayan yüzeylerde
güçlü ve kalıcı bağlantılar için özel bir formüldür.

WEICON Yapıştırıcı Sprey -çok güçlü- keçe, PVC folyo, sahte
deri, halı, plastik, mukavva, köpük ve gözenekli kauçuk, yalıtıcı
malzemeler, yumuşak köpük, Vinil, deri, kauçuk, metal ve ahşap
yapışması için kullanılabilmektedir. Aynı zamanda büyük alan
bağlantı yapıştırmaları için uygundur.

Teknik bilgiler

Temel Sentetik kauçuk

İşleme sıcaklığı +10 ile +30 °C arası

Buharlaşma süresi 5 - 10 dk.

Çalışma süresi 45 dk.

Üretkenlik 4 m²

Sıcaklık dayanımı -20 ile +80 °C arası

Raf ömrü 12 Ay

İşleme
1. Kutuyu kullanmadan önce çalkalayınız ve ykl. 15-30 cm
mesafeden temizlenmiş ve kuru yüzeyin üzerine tek taraflı
püskürtünüz. Pürüzlü yüzeylerde çift taraflı uygulama gereklidir.
2. Yüzey özelliğine ve ısıya göre sürülen yapışkan tabakayı
parmak ile dokunulduğunda lifler oluşmayana kadar (ykl. 10 dk.)
havalandırınız.
3. Havalandırma süresinden sonra parçaları konumladırınız ve ağır
basınç altında birleştiriniz.

Depolama
Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan
sıcaklıklara maruz bırakmayın.

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:
11801500-39 Yapıştırıcı Sprey -çok güçlü- 500 ml


