A Bohle fémalapozója
Műszaki adatok

1. Termékleírás
A Bohle fémalapozója egy folyékony tapadásközvetítő, amelynek a feladata, hogy az akrilátragasztók adhézióját nehezen tapadó fémfelületeken
is biztosítsa. A Bohle fémalapozója egy átlátszó folyadék. A fémalapozó alkalmazása semmiféle optikai befolyással nem jár.

2. Alkalmazási javasalatok
A Bohle fémalapozója kiválóan alkalmas (nyers) alumínium, króm és nikkelfelületek előkezelésére. A Bohle fémalapozója azonban nem alkalmas
eloxált felületek kezelésére.
A Bohle fémalapozója bármelyik Bohle UVA- és fényre kikeményedő akrilátragasztóval kombinálható.

3. Tulajdonságok
Színe:
Halmazállapota:
Szaga:
Sűrűsége:
Lobbanáspontja:

áttetsző
folyékony
alkoholos
0,79 g/ cm³
12°C (53,6°F)

4. A megmunkálásra vonatkozó megjegyzések
A fémelem felületének tisztának, zsírmentesnek és száraznak kell lennie. A tisztításhoz a Bohle speciális tisztítószerének (BO 5107910) alkalmazását javasoljuk. A feldolgozási hőmérséklet +15 - +25°C (+59 - +77°F).
Ügyeljen arra, hogy a tisztítást követően ne maradhasson vissza semmi sem a felületen. A maradék nedvesség felületről való eltávolítása
érdekében röviden fújja le a forrólevegős készülékkel a felületet. A fémalapozó felhordásához használjon egy darab tiszta törlőpapírt vagy
tiszta vattakorongot. Hordja fel a fémalapozót vékony rétegben a teljes fémfelületre. A kiszellőzési idő 5 perc. Az így előkezelt fémdarab
ragasztásának a következő 4 órán belül kell megtörténnie. Ez alatt az idő alatt javasolt a kezelt felületet védeni a szennyeződésektől, és arra is
ügyelni kell, hogy a felületet ne érintsük meg. A ragasztó felhordása előtt fújja le ismét röviden a felületet a forrólevegős készülékkel. Az anyag
nedvességre érzékenysége miatt közvetlenül a használat után szorosan zárja le a palackot.

5. Raktározás/Eltarthatóság
A Bohle fémalapozóját száraz, hűvös és jól szellőző helyen kell raktározni. Nem szabad közvetlen napsugárzásnak kitenni. Ezzel kapcsolatban
kérjük, vegye figyelembe a termékcímkén található további adatokat is.

6. Veszélyekre és a biztonságra vonatkozó megjegyzések
Az alapozóval folytatott munka során viselni kell a megfelelő személyes védőfelszereléseket. Az ezzel kapcsolatos figyelmeztetéseket lásd az
EG-biztonsági adatlapon.

7. Rendelhető csomagolási méretek
100 ml-es palack
1000 ml-es palack

BO 5209488
BO 5209489

8. Felelősség kizárása
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Az ezzel kapcsolatos figyelmeztetéseket lásd az EG-biztonsági adatlapon.
Az itt szereplő információk és a szóban és írásban adott alkalmazástechnikai tanácsadásunk és kísérleteink legjobb tudásunk alapján történnek, ennek ellenére minden esetben kizárólag csak nem kötelező érvényű tájékoztatásnak tekinthetők. A kapott tanácsadás nem mentesíti
Önt tanácsadásunk és termékeink saját körben történő ellenőrzésétől azok tervezett eljárásokhoz és célokhoz való alkalmassága tekintetében.
Termékeink és az alkalmazástechnikai tanácsadásunk alapján az Ön által előállított termékek alkalmazása, felhasználása és feldolgozása kívül
esik ellenőrzési lehetőségeink körén, ezért kizárólag az Ön felelősségi körébe tartoznak. Termékeink értékesítése mindenkori érvényes Általános
Értékesítési és Szállítási feltételeink alapján történik.

