
Contact Filler

filler pentru adezivi cianoacrilat, i | umplerea interstit, iilor cu
adezivi instant |întărire foarte rapidă

Filler special pe bază de silice dezvoltat pentru a fi utilizat
în combinat, ie cu adezviii cianoacrilat, i WEICON în scopul
acoperirii unor interstit, ii mai mari de 0.1mm precum s, i pentrua umple fisuri, crăpături, găuri s, i iregularităt, i ale suprafet,elor.Contact filler este prin urmare potrivit în combinat, ie cu adezvii
de contact cianoacrilat, i nu numai pentru aplicat, ii de lipire ci
s, i pentru ranforsare, modelare, fixare, umplere, nivelare s, iuniformizare.

Caracteristici
Pe bază de Oxid de silicon
Textura Pulbere grosieră
Culoare transparent
Miros fără miros
Mărimea pigmentului 80 - 150 µ
Potrivit pentru VA 20; VA 100; VA 1408; VA 8312; VA 8406
Aplicare
Densitatea 2,5 g/cm³
Grosimea max. a stratului per etapă 3 mm
Proprietăt, i termice
Rezistent,a la temperatură + 600 °C
Aprobări/ Certificări
Cod ISSA 53.402.19

Instruct, iuni de utilizare
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.com).
Tratament prealabil al suprafat,ei
Utilizarea cu succes a Adezivilor de contact cianoacrilat, iWEICON depinde de modul de pregătire a suprafet,elor.Acesta este cel mai important factor pentru reus, ita lucrării.
Praful, murdăria s, i umiditatea au o influent,ă negativă asupra
aderent,ei la suprafat,ă. Prin urmare, înainte de a începe lucrul
cu Adezivii de contact cianoacrilat, i WEICON se recomandă
respectarea următoarelor indicat, ii: Pentru a asigura o lipire
optima, suprafetele care vor fi imbinate trebuie curatate si
uscate (de ex. pentru curatare si degresare utilizati WEICON
Spray curatarea suprafetelor). Este recomandata asperizarea
mecanica a suprafetelor netede. Pentru imbunătăt, ireaaderent,ei materialelor plastice greu de lipit (de ex. PE, PP,
POM, PTFE), a elastomerilor termoplastici (TPE) si a siliconilor
se poate utiliza WEICON CA-Primer, acesta aplicându-se pe
suprafata care urmează să fie lipită. Contact Primer pentru
poliolefine Fără o tratare prealabilă multe materiale plastice
nu se lipesc sau pot fi lipite numai în anumite condit, ii. Atuncicând aceste plastice sunt tratate cu WEICON Contact Primer,
structura lor de suprafaţă se schimbă. Astfel devine posibilă
s, i lipirea unor materiale plastice care în mod normal sunt
greu de lipit , de ex. polietilena (PE) s, i polipropilena (PP)
din grupul poliolefinelor. Chiar s, i elastomerii termoplastici
moderni (TPE), PTFE s, i multe alte materiale plastice înrudite,
precum s, i siliconul pot fi lipite atunci când sunt tratate în
prealabil cu WEICON Contact Primer.
Mod de aplicare
Contact Filer trebuie aplicat în straturi : adeziv-filer-adeziv.
Aplicarea în straturi se repetă până când se obt, ine grosimea
totală necesară. După întărirea completă este posibilă s, iprelucrarea mecanică (s, lefuire, găurire, tăiere, frezare) precums, i vopsirea. *Piesele care urmează să fie îmbinate trebuie
lipite într-un mediu ambient cu o umiditate relativă de 40 - 80
% În condiţiile în care
umiditatea relativă este sub 40%, uscarea va fi încetinită în
mod considerabil sau chiar inhibată Cu o umiditate relativă
a aerului mai mare de 80% sau cu substraturi bazice (de
exemplu, sticlă), poate avea loc uscarea-şoc. În astfel de
cazuri, unele materiale prezintă o scădere a rezistenţei lipirii cu
10 - 15%, ca urmare a tensiunilor interioare din stratul de lipire.
Depozitare
Contact Filler are un termen de valabilitate de cel put, in 36 de
luni dacă este depozitat în recipient nedeschis s, i într-un loc
uscat.
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Adezivi s, i etans, ant, i unicomponent, i

Contact - Adezivi cianoacrilat, i

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.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
WEICON lnc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
WEICON ltalia S.r.L.
ltalia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr



Contact Filler
Unitatea de ambalare mai cont, ine si
WEICON A | WEICON SF | WEICON UW | Repair Stick Aqua |
Repair Stick Otel | Set reparatii tevi si conducte 5/15 | Set de
aplicare | Banda de reparatii 5/35 | Banda de reparatii 10/35
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.com).
Mărimi disponibile
12650030 Contact Filler, 30 g, transparent
12650100 Contact Filler, 1000 g, transparent
12650925 Contact Filler, 25 kg, transparent
12651030 Contact Filler, 30 g, negru
Tabel de conversie
(°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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