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WEICON CA-Aktivator
Bezpečnosť a ochrana zdravia
Pri práci s WEICON produktmi je nutné dodržať fyzikálne,
bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a
predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných údajov.

Dostupné veľkosti balenia
12500901
WEICON CA-Aktivator, 1 L

urýchľovač vytvrdzovania na báze heptánu pre
kyanoakrylátové lepidlá WEICON
Aktivátor urýchľuje vytvrdnutie kontaktných kyanoakrylátových
lepidiel WEICON. Pri použití na savých podkladoch, ako napr.
drevo, pena atď., a všetkých chemicky upravených povrchoch,
napr. galvanizovaný kov atď., účinnosť Aktivátora je cca 1 minúta.
Pre nesavé povrchy zostáva Aktivátor aktívny až 12 hodín. WEICON
CA-Aktivator sa používa pri vysokoviskóznych typoch kontaktných
lepidiel WEICON, veľkých a hrubých vrstvách, savých a
poréznych povrchoch, pasívnych materiáloch (alkalické povrchy ako
pozinkované kovové diely) a nepriaznivé podmienky prostredia
(nízke teploty, nedostatočná vlhkosť < 30 %).

Technické údaje
Bez silikónu

áno
+10 až +30 °C

Teplota pre spracovanie

Príprava povrchu
Predpokladom dokonalého lepenia sú čisté a suché lepené povrchy.
Pred aktiváciou očistite a odmastite povrchy (napr. WEICON Čistič
povrchov). Odporúčaná teplota pre spracovanie je od +10 oC až
+30 oC. Pred použitím plechovku krátko pretrepte.
Spracovanie
Naneste sýto aktivátor na jeden z dvoch povrchov, ktoré sa majú
lepiť. Pred spojením dielov je potrebné nechať aktivátor 30 sekúnd
odvetrať. Na neaktivovaný povrch naneste rovnomerne dostatočné
množstvo kyanoakrylátového lepidla a pod tlakom spojte diely,
ktoré sa majú lepiť alebo upevňovať. Prebytočné zvyšky lepidla
nastriekajte, nechajte vytvrdnúť a v prípade potreby odstráňte. CAAktovator sprej môže napadnúť lakované povrchy a termoplasty!
Pred použitím skontrolujte kompatibilitu povrchu.

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 či 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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