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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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Primer P 400

voor polyolefinen

Ter voorbehandeling van niet-zuigende, laag-energetische
kunststof-oppervlakken zoals bv.: PE, PP, TPE en elastomeren
(EPDM).

technische gegevens

Basis Kautschuk, oplosmiddel- en chloorhoudend

Dichtheid van het mengsel 0,8 g/cm³

Verbruik per m² 20 -60 ml

Opslagstabiliteit 6 Monate

Verwerkingstemperatuur +15 - +35 °C

Lijmaanbrengen uiterlijk na 1 h

Kleurschakering Barnsteen, transparant

Veiligheid en gezondheid
Bij het gebruik van WEICON Producten zijn de fysische,
veiligheidstechnische, toxicologische en ecologische informatie en
voorschriften uit onze EG Veiligheidsblad in acht te nehmen.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
13550425 Primer P 400 250 ml


