A07 (C07)

[vt] [vt]

klej kontaktowy

do pozycjonowania laminatu

Opis: VIVTEK A07 został opracowany z myślą o procesach infuzji, vaccum oraz RTM. Służy do
wstępnego pozycjonowania kolejnych warstw zbrojeń i usztywnień. Zadbano aby obecność kleju
nie wpływała na zdolność przesączania włókien oraz aby nie wpływała na końcową wytrzymałość
laminatu.

ole

metakrylowe

99 Stosowany przy infuzji oraz vaccum
99 Nie wpływa na końcową wytrzymałość laminatu
99 Łączy wszystkie popularne materiały
99 Duża siła wiązania

99 Do stosowania z wszystkimi żywicami
99 Zielony barwnik
99 Szybka wstępna wytrzymałość
99 Niski skurcz

Baza: Mieszanina SBR.
Ogólne wskazówki dot. użytkowania
Przed zastosowaniem produktu upewnij się, że klejone powierzchnie są wolne od tłustych zabrudzeń,
kurzu i wilgoci. Klej należy nakładać z odległości 20 cm na jedną lub obie klejone powierzchnie. W
wersji C07 zabarwienie środka pozwoli w łatwy sposób nałożyć równomierną warstwę. Staraj się nie
nałożyć zbyt grubej warstwy produktu, ponieważ może to spowodować osłabienie laminatu. Odczekaj
2 - 4 minut na odparowanie rozpuszczalnika. Następnie złącz klejone elementy i mocno dociśnij.
Następnie powtórz powyższe czynności w celu ułożenia kolejnej partii zbrojenia lub usztywnienia.
Parametry kleju
Kolor
Temperatura przechowywania
Temperatura aplikacji
Dostępne opakowania
Aerozol
Cylinder pod ciśnieniem

A07
C07

bezbarwny
błękitny
+5 do +40°C
+15 do +40°C

500 ml (400 g), 600 ml (480 g)
22 litry (17,8 kg)

Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez wykwalifikowanych pracowników, na ich własne ryzyko. Wierzymy, że
zalecenia zawarte w tej karcie będą pomocne. Informacje te podajemy jako wskazówki ułatwiającye wybranie odpowiedniego
materiału do wymaganego zastosowania. Za ostateczną weryfikację przydatności do zamierzonych zastosowań (według
określonych norm) odpowiada użytkownik końcowy. Producent, ani dystrybutor nie kontrolują ani sposobu przechowywania
materiału przez klienta, ani aplikacji w nietypowych warunkach/zastosowaniach, przez to gwarancja jest ograniczona i
polega na wymianie wadliwych produktów.
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