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Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie&nbsp;înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice.
Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă
calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații
ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.
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Activator F

pentru accelerarea timpului de intarire al WEICONLOCK

Timpul de intarire poate fi in mod considerabil redus prin tratarea
prealabila a suprafetelor cu WEICONLOCK Activator F, care
este recomandat pentru toate suprafetele pasive si care este
indispensabil la temperaturi ambientale scazute (+10°C si mai
putin) precum si in cazul unor interstitii mari. Pe suprafetele non-
metalice WEICONLOCK devine eficient numai daca se utilizeaza
activatorul.

Date tehnice

Culoarea verde

Vâscozitatea la 25°C (+77°F) conform Brookfield 1 - 2 mPa·s

Pregătirea suprafeței
Pulverizati WEICONLOCK Activator F pe una dintre suprafetele
curatate care urmeaza sa fie lipite. in cazul in care utilizati
Activatorul F in forma lichida, utilizati o pensula pentru aplicarea
produsului. Daca se doreste tratarea unor suprafete cu porozitati
sau asperitati si / sau daca se urmareste imbunatatirea aderentei
in cazul unor interstitii mari, Activatorul F trebuie aplicat pe ambele
suprafete. Permiteti evaporarea produsului timp de aprox. 2 minute
la temperatura camerei (+20°C).
Dupa activare, piesele trebuie sa fie lipite rapid, evitandu-se
contaminarea suprafetelor inainte de lipire.
A nu se amesteca activatorul si adezivul in stare lichida!

Depozitare
WEICONLOCK poate fi depozitat in recipientul original timp de cel
putin un an la temperatura camerei. A se pastra departe de surse de
caldura si razele directe ale soarelui. Aerul din flacon/ tub pastreaza
adezivul lichid.

Siguranță și sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor
fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si

respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de
siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile:
30700060 Activator F 60 ml
30700200 Activator F 200 ml
30700501 Activator F 1 L


