
WEICON Contact VA
1403 kyanoakrylátové lepidlo

Kyanoakrylátové lepidlo pro speciální požadavky | vysoká
viskozita | pomalu vytvrzující | bez zápachu, téměř žádný
"výkvět"

Po vytvrzení je méně náchylný na účinky vlhkosti. WEICON
Contact VA 1403 je vhodný pro čisté a vizuálně atraktivní
lepení různých materiálů. WEICONContact VA 1403 lze použít
v mnoha průmyslových aplikacích.

Technické údaje
Báze alkoxy
Konzistence bezbarvá, čirá kapalina
Přemostění spár do max. 0,2 mm
Počáteční přilnavost k hliníku 90 -120 sec.
Počáteční přilnutí k NBR gumě 5 -30 sec.
Počáteční přilnavost k tuhému PVC 10 -120 sec.
konečná pevnost (100 % pevnost) 24 h
Ocel pískovaná DIN EN ISO 1465 18 N/mm²
Hliník pískovaný DIN EN 1465 12 N/mm²
Tuhá PVC DIN EN 1465 7 N/mm²
ABS DIN EN 1465 10 N/mm²
NBR DIN EN 1465 > 8 N/mm²
Teplotní odolnost -50°C až + +80°C /teplota měknutí +150°C

Předúprava povrchu
Pro bezchybné přilnutí musí být povrchy čisté a suché
(např. očistit a odmastit WEICON Povrchový čistič). Hladké
povrchy lze mechanicky zdrsnit. Pro zlepšení přilnavosti
obtížně lepitelných plastů (např. PE, PP, POM, PTFE),
termoplastických elastomerů (TPE) a silikonů lze na lepený
povrch nanést WEICON CA-Primer.

Zpracování
- Naneste WEICON Contact kyanoakrylátové lepidlo pouze
na jeden z lepených povrchů. - Tloušťka vrstvy při nanášení
lepidla by měla být mezi min. 0,05 a max. 0,2 mm (v
závislosti na typu), jinak nelze zaručit úplné vytvrzení. -
Pro velkoplošné lepení by měla být WEICON Contact
kyanoakrylátová lepidla nanášena bodově, aby se zabránilo
vnitřnímu pnutí. - WEICON Contact kyanoakrylátová lepidla
jsou velmi hospodárná. Jedna kapka pokryje cca. 3 až
5 cm² lepené plochy. - Komponenty by měly být lepeny při
relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 % a 80 %. Pod 40 % se
proces vytvrzování výrazně zpomalí nebo dokonce zastaví. Při
vlhkosti vzduchu nad 80 % nebo u silně zásaditých substrátů
(např. skla) vzniká riziko vytvrzení šokem. V těchto případech
některé materiály vykazují pokles pevnosti o 10 % až 15 % v
důsledku pnutí ve vrstvě lepidla. - Alkalické povrchy (hodnota
pH >7) urychlují proces vytvrzování, kyselé povrchy (hodnota
pH <7) zpomalují proces vytvrzování a mohou v extrémních
případech zcela zabránit polymeraci.

Skladování
WEICON Contact kyanoakrylátová lepidla mají při skladování
v neotevřeném stavu při pokojové teplotě (+18 °C až +25 °C)
v suchu a temnu trvanlivost minimálně 9 měsíců. Teploty cca.
+5 °C prodlouží trvanlivost na 12 měsíců.

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).

Příslušenství
12955170 Dávkovací špička, 1 kus
12955175 Dávkovací špička, 1 kus

dostupné velikosti:
12252030 WEICON Contact VA 1403 kyanoakrylátové

lepidlo, 30 g
12252060 WEICON Contact VA 1403 kyanoakrylátové

lepidlo, 60 g
12252500 WEICON Contact VA 1403 kyanoakrylátové

lepidlo, 0,5 kg
12252012 WEICON Contact VA 1403 kyanoakrylátové

lepidlo, 12 g
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Jednosložková lepidla a těsnění
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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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WEICON Contact VA
1403 kyanoakrylátové lepidlo
Převodní tabulka
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

na detail produktu
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