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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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CA Polyolefinler için Primer

Contact Siyanoakrialatlar ile kombine edilmiş polyolefinlerin
yapışması için ön işlem

Ön işlem olmadan pek çok plastik yapışamaz veya yalnızca belli
koşullar altında yapışabilir. Bu plastiklere WEICON Contact Primer
ile ön işlem yapıldığında yüzey yapıları değişir. Böylelikle polyolefin
grubuna ait polietilen (PE) ve polipropilen (PP) gibi plastiklerin
birleştirilmesi mümkün olmaktadır.

Ayrıca modern termoplastik elastomerler (TPE), PTFE ve benzer
plastik ve silikonlar dahi WEICON Contact Primer ile yapılan ön
işlem sonrasında yapıştırılabilirler.

İşleme
Yapıştırma alanlarına fırça ile ince bir kat sürün veya püskürtün
ve kısa bir süre havalandırın. Siyanoakrilat yapıştırıcıyı sürün ve
parçaları birleştirin.

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:


