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Nopeasti kuivuva pintakäsittelyaine parantaa tarttuvuutta eri alustoille

Tuotteen kuvaus
tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure -pintakäsittelyaine sopii parantamaan tesa teippien tarttuvuutta eri alustoille,
kuten PP/EPDM, jotka ovat erittäin yleisiä autoteollisuudessa. Pintakäsittelyaine sopii jopa uurteisille pinnoille, joita
esiintyy usein autoteollisuuden komponenteissa. Tarttuvuutta parantava aine näkyy UV-valolla, mikä mahdollistaa
helpon laadunvalvonnan käyttöprosessin aikana. tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure parantaa merkittävästi
tesa®-teippien kiinnityslujuutta. Testien mukaan tarttuvuutta parantava aine parantaa repäisylujuutta merkittävästi.
Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi pinnalla ei saa olla pölyä, rasvaa, öljyä, kosteutta taimuita epäpuhtauksia
ennen pintakäsittelyaineen käyttöä.

Hakemus
• Levitä pintakäsittelyaine nukkaamattomalla liinalla tai harjalla, vaihtoehtoisesti voidaan käyttää applikaattorikynää tai

huopalevitintä
• Koko pinta tulee käsitellä ohuelti pintakäsittelyaineella, jotta saavutetaan paras kiinnitysteho
• On tärkeää odottaa vähintään 30 sekuntia (ja enintään 5 minuuttia), jotta liuottimet ehtivät haihtua.
• Kun alusta on käsitelty asianmukaisesti tesa® 60153 Adhesion Promoter -aineella, kiinnitysaika on useita tunteja/päiviä

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön
kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin
tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä
tekniseen tukeemme.Disclaimer
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Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä http://l.tesa.com/?ip=60153
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