
Primer P 400

pro polyolefiny

Pro předúpravu nenasákavých nízkoenergetických povrchů,
např. plasty (PE, PP, TPE) a elastomery (EPDM).

Technické údaje
Báze kaučuk, obsahující rozpouštědlo a chlór
Hustota 0,8 g/cm³
Teplota zpracování +15°C až +35°C
Aplikace lepidla nejpozději po 1 h
spotřeba 20 - 60 ml
trvanlivost 6 mon.
Schválení / směrnice
ISSA kód 75.509.19

Předúprava povrchu
Ošetřované povrchy musí být suché, čisté, zbavené prachu a
mastnoty (např. WEICON Povrchový čistič).
Zpracování
WEICON Primer před použitím dobře protřepejte a naneste
v tenké vrstvě čistým hadříkem. Dodržujte časy odparu:
Primer M 100 minimálně. 10 min., max. 24 h. Primer K
200 minimálně. 10 min., max. 24 h. Primer S 300 minimálně.
60 min., max. 4 h. Primer P 400 minimálně. 10 min., max. 1 h.
Primer E 500 minimálně. 60 min., max. 8 hodin. Následné
lepení by mělo být provedeno ve stanovené době. Nechte
dostatečnou dobu odvětrat. V případě delší doby skladování
nebo opakovaného znečištění, očistěte a naneste primer
znovu na adherendy. U neznámých materiálů jsou nezbytné
testy vhodnosti a kompatibility.
Skladování
V neotevřeném stavu a při skladování v normálním klimatu
(+23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu) mají WEICON Primery
trvanlivost 6 - 12 měsíců v závislosti na typu.
Bezpečnost a ochrana zdraví
Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální,
bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v
našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).
dostupné velikosti:
13550425 Primer P 400, 250 ml
13550402 Primer P 400, 25 ml

na detail produktu
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Elastická lepidla a těsnění

Silikony

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a
odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z
nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.
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