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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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Aktivatör F Sprey

WEICONLOCK`un sertleşme süresini kısaltır

Sertleşme süresi WEICONLOCK Aktivatör F ile yapılan ön işlem
ile oldukça kısaltılabilir ve büyük boşluklar için düşük ortam
sıcaklıklarında (+10°C/+50°F ve aşağısı) zaruri olan tüm pasif
yüzeyler için tavsiye edilmektedir. WEICONLOCK metal olmayan
yüzeylerde Aktivatör kullanımıyla etkin hale getirilir.

Teknik bilgiler

Renk yeşil

o +20°C‘de (+68°F) viskozite Brookfield 1 - 2 mPa·s

Yüzey ön işlemi
En iyi sonuçları elde etmek için monte edilecek parçalar, örn.
WEICON yüzey temizleyici ile yağdan ve kirden arındırılmalı
(gerekirse pürüzlendirilmeli).WEICONLOCK’un temizlenmemiş
yüzeylerde de kullanımı mümkündür, örn. Teslim koşullarında
vidalar. Ancak geçerli olan: Yüzeyi ne kadar temizse, elde edilen
sonuçlar o kadar iyi olur.

İşleme
WEICONLOCK Aktivator F' i tek taraflı, önceden temizlenmiş
olan yapıştırma alanına püskürtünüz (Sprey) veya sürünüz (Litrelik
ambalaj). Büyük aralıklarda ve/veya kaba, pürüz yüzeylerde
iki tarafına da sürülmesi gerekmektedir. Aktivator F' i oda
sıcaklığında (+20) yaklaşık 2 dk. havalandırınız. Aktif hale getirdikten
sonra parçalar kısa süre içinde içerisinde yapıştırılmalıdır.
Yüzeylerin yapıştırma işleminden önce yeniden kirlenmemesine ile
karıştırılmamalıdır.dikkat edilmelidir. Aktivator ve yapıştırıcıyı sıvı
halinde birbirleri.

Depolama
WEICONLOCK açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında
en az 24 ay saklanabilir. Isı kaynakları ve direkt güneş ışığından
kaçının. Kalem hava içeriği WEICONLOCK sıvı alır. Kalemin (Pen)
içerisindeki hava WEICONLOCK'u sıvı halde tutar.

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:
30700200-39 Aktivatör F Sprey 200 ml
30700501-39 Aktivatör F Sprey 1 L


