
CA-odstraňovač

Spolehlivě narušuje a odstraňuje všechny typy
kyanoakrylátových lepidel.

WEICON CA-odstraňovač spolehlivě narušuje a odstraňuje
všechny typy kyanoakrylátových lepidel.

Odstraňovač je vhodný k čištění kovových dílů, nástrojů
a mnoha různých povrchů, které přišly do styku s
kyanoakrylátovými lepidly.

Po několika minutách nasáknutí lze rozpuštěné lepidlo
setřít hadříkem, který nepouští vlákna. V případě odolného
znečištění postup opakujte.

CA-odstraňovač může poškodit některé plasty, nátěry a
citlivé povrchy. Proto by měla být vždy testována materiálová
kompatibilita povrchu na skrytém místě.

Na rozdíl od jiných konvenčních rozpouštědel není WEICON
CA-odstraňovač vysoce hořlavý a má vysoký bod vzplanutí>
120°C.

Technické údaje
Bod vzplanutí > 120
Viskozita 3 - 10 mPa·s
Přemostění spár do max. mm mm
trvanlivost 12 mon.

Zpracování
Navlhčete plochu, která se má očistit CA Odstraňovačem.
Po několika minutách nasáknutí lze rozpuštěné lepidlo
setřít hadříkem, který nepouští vlákna. V případě odolného
znečištění postup opakujte.

Skladování
Uchovávejte v uzavřeném původním obalu. Chraňte před
přímým slunečním světlem. Skladovací teplota nesmí
překročit + 50°C. Uchovávejte obal na chladném, suchém a
větraném místě.

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:
12470030 CA-odstraňovač, 30 ml

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
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Jednosložková lepidla a těsnění

Contact kyanoakrylátová lepidla

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.

WEICON Middle East L.L.C. United
Arab Emirates phone +971 4 880 25
05 info@weicon.ae

WEICON lnc. Canada phone +1 877 620
8889 info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o. Česká
republika telefon +42 (0) 417 533
013 info@weicon.cz

WEICON Iberika S.L. Španělsko telefon
+34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG (ředitelství)
Germany phone +49 (0) 251 9322
0 info@weicon.de

WEICON Italia S. r. L. Itálie telefon +39 (0)
010 2924 871 info@weicon.it

WEICON Romania SRL Rumunsko telefon
+40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd Jižní Afrika telefon
+27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Jihovýchodní Asie Pte
Ltd Singapur telefon (+65) 6710
7671 info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi TIc. Ltd. Şti.
Turecko telefon +90 (0) 212 465 33
65 info@weicon.com.tr


