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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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Adeziv cianoacrilat Contact VM 120

Adeziv cianoacrilat pentru metale
vascozitate medie • intarire mai lenta, pe termen scurt este
posibila realinierea pieselor

WEICON Contact VM 120 se poate utiliza pentru lipirea tuturor
metalelor. WEICON Contact VM 120 fi utilizat in industria
metalurgica, a constructiilor de masini, la realizarea de carcase si
dispozitive si in multe alte aplicatii.

Date tehnice

Tipul de ester metil

Compoziția fara culoare, lichid transparent

Vâscozitatea la 20°C (+68°F) conform Brookfield 100 -130 mPa·s

Capacitatea max. de umplere a interstițiilor 0,15 mm

Rezistența inițială pe aluminiu 50 -70 sec.

Rezistența inițială pe cauciuc NBR 10 -60 sec.

Rezistența inițială pe PVC rigid 30 -120 sec.

Rezistența finală după aprox. 24 h

Rezistența la forfecare conform DIN EN 1465 pe:

Oțel sablat 25 N/mm²

Aluminiu sablat 19 N/mm²

PVC rigid 12 N/mm²

ABS 11 N/mm²

PC 12 N/mm²

NBR > 8 N/mm²

Rezistența la temperatură intre-50 si +150 pe termen scurt +170 °C

Pregătirea suprafeței
Pentru a asigura o aderenţa perfecta, suprafeţele care urmeaza sa
fie lipite trebuie sa fie curate şi uscate (pentru curatare si degresare
utilizati WEICON Spray curatarea suprafetelor).Suprafetele netede
trebuie sa fie asperizate mecanic. Pentru imbunatatirea aderentei
pe materiale plastice dificil de lipit (de ex. PE, PP, POM, PTFE),

elastomeri termoplastici (TPE) si siliconi, este necesara apllicarea
in prealabil a CA-Primer.

Aplicare
- Aplicati adezivul cianoacrilat WEICON Contact numai pe una
dintre suprafetele care trebuie lipite. Interstitiul de lipire trebuie sa
fie intre 0.05 mm si max. 0.2 mm grosime (in functie de tip). in caz
contrar, intarirea completa nu poate fi garantata.

- Pentru lipirea suprafetelor mari adezivul cianoacrilat WEICON
Contact trebuie aplicat picatura cu picatura pentru a evita tensiunile
interioare.

- Adezivii WEICON Contact sunt foarte economici. O picatura este
suficienta pentru a acoperi aprox. 3 - 5 cm² de suprafata lipita.

- Piesele care urmeaza sa fie imbinate trebuie lipite intr-un mediu
ambient cu o umiditate relativa de 40 - 80 %. in condiţiile in care
umiditatea relativa este sub 40%, uscarea va fi incetinita in mod
considerabil sau chiar inhibata. Cu o umiditate relativa a aerului mai
mare de 80% sau cu substraturi bazice (de exemplu, sticla), poate
avea loc uscarea-şoc. in astfel de cazuri, unele materiale prezinta
o scadere a rezistenţei lipirii cu 10 - 15%, ca urmare a tensiunilor
interioare din stratul de lipire.

- Suprafetele reactive de tip baza vor accelera procesul de intarire
in timp ce suprafetele de tip acid il vor incetini, si chiar, in conditii
extreme vor inhiba complet procesul de polimerizare.

Depozitare
Adezivii Weicon Contact Cianoacrilaţi trebuie sa fie intotdeauna
pastraţi intr-un loc racoros, uscat şi intunecat. Perioada de
valabilitate este de cel puţin 9 luni daca sunt pastraţi la temperatura
camerei (18 - 25°C). Daca sunt depozitaţi la 5°C (de exemplu, intr-
un frigider), termenul de valabilitate poate fi prelungit la 12 luni.

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:
12350060-27 Adeziv cianoacrilat Contact VM 120 60 g
12350030-27 Adeziv cianoacrilat Contact VM 120 30 g
12350500 Adeziv cianoacrilat Contact VM 120 500 g

Produse conexe:
12955170 Varf de dozare,
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12955175 Varf de dozare,


