
tesa® 60150
Produkto InformacijaĮ

Priekibos greitiklis

Produkto aprašymas

tesa® Adhesion Promoter naudojamas pagerinti tesa® ACXplus juostų priekibai prie skirtingų pagrindų, įskaitant PP/ EPDM,
cinko ir plieno. Dėl įvairių rinkoje pristatomų lakų ir paviršiaus formulių rekomenduojame prieš naudojant mūsų Adhesion
Promoter išbandyti jį.
tesa® Adhesion Promoter 60150 yra pastebimas UV spinduliais, nes tirpale yra UV pigmentų.

Application Fields
Rekomenduojamas įvairiems plastikams, milteliais padengtiems paviršiams, PP-EPDM, cinkui ir plienui.
Naudojamas padidinti sulipimo stipriui ir pasiekti didesnėms atsparumo lupimui vertėms kartu su ACXplus juostomis.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju
sagatavšanas nolūkā.

Papildoma informacija
Nuo klijuojamo paviršiaus prieš naudojant tesa® Adhesion Promoter 60150 reikia pašalinti dulkes, riebalus, alyvą, drėgmę
ir kitus teršalus.
Nuvalykite pagrindą šluoste be pūkelių ir tinkamais tirpikliais, pavyzdžiui, etanoliu arba izopropanoliu.
Tada plonai užtepkite tesa® Adhesion Promoter 60150 ant lipinamo paviršiaus, įsitikindami, kad padengtas visas paviršius.
Adhesion Promoter galima užtepti šluoste be pūkelių ar šepetėliu, užtepimo pieštuku ar fetro aplikatoriumi.
Palaukite nuo 30 sekundžių iki 5 minučių, kad tirpikliai išgaruotų.
Prieš užklijuodami tesa® ACXplus juostą saugokite, kad paruoštas paviršius nebūtų užterštas.
Sukibimo trukmė – nuo keleto valandų iki keleto dienų.

Laikymo trukmė yra 12 mėnesių, laikant originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Daugiau informacijos rasite atitinkamos medžiagos saugos duomenų lape (MSDS).

http://www.tesa.com/company/safety/msds
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite http://l.tesa.com/?ip=60150
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Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus
taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių
tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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