BRIK-CEN SP-1612
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
A BRIK-CEN SP-1612 ACCELERATOR spray kiszerelésű aktivátor, mely nem ózonkárosító
hatású. Főként cyanoacryle ragasztókhoz lett tervezve, helyreállítja a felület ionegyensúlyát és
előkészíti a ragasztást. Felgyorsítja a ragasztási folyamatot és meggátolja az alacsony
viszkozitású ragasztók felszívódását. A termék megfelelő repedések feltöltésére is.
MŰSZAKI JELLEMZŐK
Jellemzők
Technológia
Vegyi típus
Oldószer
Viszkozitás
Tűzveszély
Külalak
Felhasználás
Fajsúly
Kinematikai viszkozitás
Gyulladáspont
Kötési idő
Szavatossági idő

Értékek
cdyanoacrylate activator
Amina-active összetétel
n-heptán
nagyon alacsony
könnyen gyulladó
áttetsző, színtelen
Cyanoacrylate ragasztók kötési aktivátora
0,60 g/ml
0,6 mm2/s
-4°C
3 másodperc
12 hónap

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
A terméket nem ajánlatos oxigén dús rendszerekben használni és nem alkalmazható klór vagy
más erősen oxidáló anyaghoz. Semmilyen körülmények között nem szabad az aktivátort és a
ragasztót közvetlenül összeönteni! Kizárólag jól szellőző helyiségben használható.
Utólagos aktiválás:





A legjobb hatás érdekében a felület legyen tiszta és zsírtól mentes.
Használja a BRIK-CEN B-689 ragasztót.
Vigye fel a BRIK-CEN SP-1612 aktivátort a ragasztó másik oldalára.
Nyomja össze míg a teljes kötést el nem éri
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BRIK-CEN SP-1612
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS
Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból.
A termék rendkívül gyúlékony, ennek megfelelően a hatályos szabályozások alapján száraz,
jól szellőző, hűvös helyen kell tárolni. Ne tárolja oxidáló anyagok közelében.
SZAVATOSSÁGI IDŐ
Eltartható12 hónapig, szobahőmérsékleten, bontatlan csomagolásban tárolva.
CSOMAGOLÁS
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