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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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CA-Primer pentru poliolefine

Tratament prealabil pentru lipirea poliolefinelor in combinatie
cu WEICON adezivi cianoacilati.

Fara tratare prealabila, multe materiale plastice nu pot fi lipite sau
pot fi lipite numai in anumite conditii. Atunci cand aceste plastice
sunt tratate cu WEICON Contact Primer, structura lor de suprafaţa
se schimba. Astfel incat este posibila lipirea materialelor plastice,
cum ar fi polietilena (PE) şi polipropilena (PP) aparţinand clasei
poliolefinelor, care sunt de obicei greu de lipit. Chiar si elastomerii
termoplastici moderni (TPE), PTFE si multe alte materiale plastice
inrudite, precum si siliconul pot fi lipite atunci cand sunt tratate in
prealabil cu WEICON Contact Primer.

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:


