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CA-Primer pre polyolefíny

predúprava povrchov polyolefínov lepených s WEICON Contact
kyanoakrylátovými lepidlami
Mnohé plasty nie je vôbec možné lepiť, alebo len podmienečne,
bez predchádzajúcej prípravy povrchu. Po ošetrení povrchu týchto
plastov pomocou WEICON CA-Primer sa dosiahne zmena ich
povrchovej štruktúry. Tým sa umožní lepenie inak ťažko zlepiteľných
plastov, napr. polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP) zo skupiny
polyolefínov. Po ošetrení povrchu pomocou WEICON CA-Primer
možno lepiť aj moderné termoplastické elastoméry (TPE), PTFE a
tiež príbuzné plasty, ako sú napr. silikóny.

Spracovanie
Natrite alebo nastriekajte tenkú vrstvu na lepené povrchy a nechajte
krátko odpariť. Naneste kyanoakrylátové lepidlo a spojte lepené
diely navzájom.
Skladovanie
Skladujte mimo dosahu zdrojov ohňa - zákaz fajčiť. Urobte
preventívne opatrenia proti elektrostatickému nabíjaniu. Nádobu
skladujte tesne uzavretú na chladnom, dobre vetranom mieste. V
neotvorenom balení a pri normálnej teplote (23oC a 50 % rel.
vlhkosti vzduchu) je možné CA-Primer skladovať 12 mesiacov.
Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia
Pri spracovaní produktov WEICON sa musia dodržiavať
fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a
nariadenia uvedené v našich Kartách bezpečnostných údajov.
Dostupné veľkosti balenia:
12450010

CA-Primer pre polyolefíny, 10 ml

12450100

CA-Primer pre polyolefíny, 100 ml

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a
nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov
našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a č i spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená.
Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.
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