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Contact Plnič

vyplňovací materiál na trhliny, medzery a diery v kombinácií s
WEICON Contact kyanoakrylátovými lepidlami
V spojení s WEICON Contact kyanoakrylátovými lepidlami je vhodný
na okamžité lepenie a vyplňovanie trhlín, rýh, otvorov a nerovností.
WEICON Contact Plnič sa nanáša po vrstvách:
lepidlo - plnivo - lepidlo
Po vytvrdnutí je možné vykonávať ďalšie opracovanie brúsením a
natieraním.

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:
12650030

Contact Plnič, 30 g

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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