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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Contact VA 1408

Cyanoacrylaatlijm voor speciale eisen
lage viscositeit, zeer snelle uitharding
geurarm, weinig blooming

Het is in uitgeharde toestand weinig gevoelig ten opzichte van
vochtigheidsinvloeden.  WEICON Contact VA 1408 is geschikt voor
een schone en optisch aansprekende verlijming van de meest
onderscheidende materialen.

technische gegevens

Estertype Alkoxy

Gesteldheid Kleurloos, heldere vloeistof

Viscositeit bij +20 °C (+68 °F) naar Brookfield 20 -40 mPa·s

Max. spleetoverbrugging 0,1 mm

initiële hechting op aluminium 30 -60 Sek.

Eerste hechting aan NBR-Rubber 3 -20 Sek.

Initiële hechting op Hard-PVC 10 -30 Sek.

Eindsterkte na 24 h

Trekschuifsterkte naar DIN 1465 aan

Staal gezandstraald 18 N/mm²

Aluminium gezandstraald 12 N/mm²

Hard-PVC 7 N/mm²

ABS 10 N/mm²

PC 8 N/mm²

NBR > 8 N/mm²

Temperatuursbestendigheid -50 bis +80 / onthardingstemperatuur +150 °C

Veiligheid en gezondheid
Wanneer U WEICON producten gebruikt dienen te allen tijde
de fysieke, veiligheidstechnische, toxicologische en ecologische
informatie en regelgeving in onze EC veiligheidsdatasheets
(www.weicon.com) in acht te worden genomen.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
12253060-22 Contact VA 1408 60 g
12253030-22 Contact VA 1408 30 g
12253500 Contact VA 1408 500 g

Accessoire:
12955170 Feindosierspitze,
12955175 Feindosierspitze,


