
Primer P 400

pentru poliolefine

Pentru tratarea prealabilă a suprafet,elor non-absorbantecu încărcare energetică scăzută la suprafat,ă precum mat.
plastice (PE, PP, TPE) s, i elastomerii (EPDM).

Date tehnice
Pe bază de Cauciuc, cu cont, inut de solvent, i s, i clor
Densitatea 0,8 g/cm³
Temperatura de aplicare Între +15°C s, i +35°C
Aplicarea adezivului se face cel tarziu după 1 h
Consum 20 - 60 ml
Termen de valabilitate: 6 luni
Aprobări / Orientări
Cod ISSA 75.509.19

Tratament prealabil al suprafat,ei
Suprafet,ele care urmează să fie tratate trebuie să fie uscate,
curate s, i fără urme de praf s, i grăsimi (curăt,are de ex. cu
WEICON Curăt,are Suprafet,e).
Mod de aplicare
Înainte de utilizare agitat, i bine Primer-ul WEICON s, i aplicat, iun strat subt, ire cu ajutorul unei lavete curate. A se respecta
timpul de evaporare Primer M 100 cel putin 10 min., max.
24 h. Primer K 200 cel put, in 10 min., max. 24 h. Primer K
300 cel put, in 60 min., max. 4 h. Primer K 400 cel put, in 10 min.,
max. 1 h. Primer E 500 cel put, in 60 min., max. 8 h. Lipirea
trebuie efectuată neapărat în perioada de timp specificată
Permitet, i evaporarea suficientă. În cazul unor perioade de
depozitare mai lungi sau a unor contaminări repetate apărute
între timp curăt,at, i suprafet,ele s, i aplicat, i primerii din nou.
Pentru materiale pe care nu le cunoas, tet, i este indispensabilă
efectuarea unor testate de compatibilitate.
Depozitare
În recipiente nedeschise s, i conditii de depozitare normale
(temperatură ambientală +23°C s, i 50% umiditate rel. a aerului)
, Primerii WEICON au un termen de valabilitate de 6 - 12 luni,
în funct, ie de tip.
Sigurant,ă s, i 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.ro).
Mărimi disponibile
13550425 Primer P 400, 250 ml
13550402 Primer P 400, 25 ml
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Adezivi s, i etans, ant, i elastici

Siliconi

Observat, ieRecomandările sau specificat, iile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înt,elese ca fiind o garant, ie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator s, i pe experient,e practice. Deoarece condit, iile specifice aplicat, iilorindividuale nu depind de cunos, tint,ele, controlul s, i responsabilitatea noastră aceste informat, ii vă sunt furnizate fără nici o obligat, ie. Putem garanta totus, i că produsele noastre sunt de înaltă calitate s, i fără defecte conform Condit, iilor Generale de Vânzare. Cu
toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamat, ii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea
produsului în condit, ii inadecvate, altele decât cele specificate.
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