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Izboljša adhezijo silikonske tesnilne mase PROBAU na akrilnih kadeh,
steklu, kovinah (aluminiju, jeklu, nerjavnem jeklu, cinku, beli pločevini) ali
plastikah (ABS, trdi PVC, PA 6.6, GFK, SMC, PUR). Ne oblikuje sloja, se
posuši brez ne razgrajenih ostankov.

Uporaba:
Za predhodno obdelavo nevpojnih podlag.
Očistite podlago. Silikonski predhodni premaz nanesite na suhe spojne
stranice s čopičem ali krpo (brez vlaken). Čas do popolne osušitve znaša
pribl. 10 minut.
Naslednje lepljenje je treba izvesti po 24 urah.
Čas zračenja ne sme biti prekratek. Pri uporabi na poroznih podlagah
lahko pride do motnjah pri utrjevanju pri sledečem lepljenju. Pri neznanih
ali novih materialih je treba nujno izvesti preizkus uporabnosti in združljivosti.

Material:
sintetična smola, ki vsebuje topilo
Barva: presojno rumenkasta
Konsistenca: nizka
Gostota: pri +20 °C 0,8 g/cm³

Podlaga:
suha, brez umazanije, olja in maščob ter prosta vseh zrahljanih delcev.

Skladiščenje:
na suhem in zaščiteno pred zmrzali ( ne pod 10 °C)

Poraba
20-40 g/m²

Vsebina:
100 ml

Rok trajanja najmanj do:
V neodprti originalni embalaži 24 mesecev od datuma proizvodnje, glej žig na embalaži.

Odstranjevanje odpadkov:
Samo popolnoma izpraznjeno posodo je mogoče reciklirati.

Za napake pri uporabi in njihove posledice ne prevzemamo jamstva.

Napotek:
Upoštevajte navodila na embalaži.
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Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh pa ni mogoče prenesti na vsak
primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega
razvoja si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji.

Nadaljnje informacije preko:
Direktne številke servisne službe: 0049 (0) 180/3 000 462
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