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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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Spray activator CA

Accelereaza timpul de intarire al adezivilor de contact
cianoacrilati.

Activatorul accelereaza procesul de uscare a adezivilor WEICON
Contact Cianoacrilati.

Atunci cand este aplicat pe suprafeţe absorbante, ca de exemplu
lemn sau spuma, etc, precum şi pe toate suprafetele tratate chimic,
ca de exemplu metalele acoperite prin galvanizare/zincare etc,
eficacitatea Activatorului dureaza cca. un minut.

Se recomanda utilizarea Activatorului in cazul: tipurilor de WEICON
Contact cu vascozitate foarte mare, grosimii mari a stratului de
adeziv, suprafetelor absorbante si poroase, materialelor pasive
(suprafete alcaline, ca de ex. piese metalice zincate), conditii de
mediu dezavantajoase (temperaturi joase, umiditatea aerului prea
joasa < 30%).

Date tehnice

Tipul de ester Etil

Compoziția negru

Temperatura de lucru intre +10 si +30 °C

Rezistența la temperatură intre -55 si +140/temp. de tranzitie vitroasa +160 °C

Rezistența la temperatură temp. de tranzitie vitroasa +150 °C

Pregătirea suprafeței
Numai suprafetele curate si uscate permit obtinerea unui rezultat
de lipire bun. inainte de activarea suprafetelor este necesara lipirea
si curatarea acestora (de ex. cu WEICON Curatare Suprafete). Este
recomandabil ca temperatura de aplicare sa fie cuprinsa intre 10 si
+30°. inainte de utilizare, agitati recipientul de spray.

Aplicare
Aplicati Spray-ul activator cu atentie pulverizand de la o distanta
de aproximativ 30 cm pe una dintre suprafetele care urmeaza sa fie
lipite. Permiteti activatorului sa se evapore timp de aproximativ 30
de secunde inainte de imbinarea pieselor. Aplicati cianoacrilatul in
cantitate suficienta pe suprafata care nu a fost activata si uniti cele
doua piese aplicand o presiune usoara. Surplusul de adeziv poate
fi acoperit cu spray activator si dupa intarire poate fi indepartat,
daca este necesar.

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:
12500150-27 Spray activator CA 150 ml


