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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Contact VA 1401

Předošetření povrchu před lepením polyolefinů v kombinaci s
WEICON Contact kyanakryláty.

Mnohé plasty nelze bez předchozího ošetření lepit vůbec nebo jen
podmíněně. Po ošetření těchto plastů pomocí WEICON Contact
Primer se docílí změny povrchové struktury.

Tím se umožní lepení jinak obtížně slepitelných plastů, např.
polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP) ze skupiny polyolefinů. Po
ošetření pomocí WEICON Contact Primer lze lepit také moderní
termoplastické elastomery (TPE), PTFE a tedy také příbuzné plasty
jako jsou např. silikony.

Po ošetření pomocí WEICON Contact Primer lze lepit také moderní
termoplastické elastomery (TPE), PTFE a tedy také příbuzné plasty
jako jsou např. silikony.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
MA12450010 Contact VA 1401 10 ml
12450010 Contact VA 1401 10 ml
12450100 Contact VA 1401 100 ml


