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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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CA-Aktivator Spray

Op heptaan gebaseerde uithardingsversneller voor
cyanoacrylaatlijmen.

De Activator versnelt de uitharding van WEICON Contact
Cyanoacrylaatlijmen.

Bij de toepassing op zuigende oppervlakken, bv. Hout, schuimstof
etc. en alle chemisch behandelde oppervlakken, bv. Galvanisch
verzinkt metaal etc. is de activator ongeveer één minuut werkzaam.

Bij niet-zuigende oppervlakken blijft het product ong. 12 uur
werkzaam.

Het gebruik is aan te raden bij: hoogviscose WEICON Contact
types, grotere lijmnaden, zuigende en poreuze oppervlakken,
passieve materialen (alkalische oppervlakken zoals bv. Verzinkt
metaal) en bij nadelige omgevingsomstandigheden (lage
temperaturen, te lage luchtvochtigheid < 30%)

technische gegevens

Verwerkingstemperatuur +10 - +30 °C

Veiligheid en gezondheid
When using WEICON products, the physical, safety technical,
toxicological and ecological data and regulations in our EC safety
data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
12500150-22 CA-Aktivator Spray 150 ml


