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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=60150

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate
informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate,  pe baza experienţei practice conform celor mai bune cunoştinţe de care dispunem.
Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici
mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop.
Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de
aplicare al utilizatorului. Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.

tesa® 60150 Promotor de aderență Universal
Tratarea suprafeței pentru îmbunătățirea aderenței, pe diferite substraturi

tesa® 60150 Promotor de aderență universal poate fi folosit pentru a îmbunătăți aderența benzii adezive sensibile la presiune
fiind adecvat pentru diferite substraturi, inclusiv zinc, oțel și PP / EPDM. Este recomandat în special pentru familia de produse
ACXplus. Trasabilitatea UV a tesa® 60150 promotor de aderență permite controlul ușor al calității în timpul procesului de
aplicare.

Domeniul principal de aplicare

tesa® 60150 Promotor de aderență Universal poate fi folosit pentru a îmbunătăți aderența benzilor adezive tesa sensibile la
presiune pe diferite substraturi, inclusiv zinc, oțel și PP / EPDM. Este recomandat în special pentru sortimentul de produse
ACXplus. Trasabilitatea UV a tesa® 60150 Promotor de aderență permite controlul ușor al calității în timpul procesului de aplicare.

Date tehnice

▪ Culoare galben deschis
▪ consistenta lichid
▪ solide 7 %

▪ Vascozitate 15 mPa s
▪ densitate 0.81 g/cm³
▪ rata de imprastiere 15 m²/l

Informaţii suplimentare

Înainte de a utiliza promotorul de aderență, suprafața de lipire trebuie să fie lipsită de praf, grăsime, ulei, umiditate și alți
contaminanți. De aceea, recomandăm foarte mult curățarea substratului cu o cârpă fără scame folosind solvenți, cum ar fi
alcoolul etanol sau izopropanol sau tesa® 60040 Spray îndepărtare adeziv, Industry Cleaner.

Odată ce suprafața a fost curățată, puteți continua prin aplicarea tesa® 60150 Promotor de aderență. Vă recomandăm să aplicați
Promotorii de aderență cu o cârpă, o pensulă sau un burete fără scame. Alte metode de aplicare: folosirea aplicatorului tip stilou
sau un aplicator de pâslă. Întreaga suprafață trebuie acoperită cu un strat subțire de promotor de aderență, pentru a obține
cea mai bună performanță de lipire. Este important să așteptați cel puțin 30 de secunde (și maximum 5 minute) pentru a da
solvenților timp pentru a se evapora. Asigurați-vă că păstrați suprafața fără contaminanți înainte de aplicarea benzii.

Odată ce substratul a fost tratat în mod corespunzător cu tesa® 60150 Promotor de aderență, montarearea trebuie stabilită
în decurs de 15 minute. Rețineți că datorită multitudinii de substraturi disponibile pe piață, este recomandat să testați tesa®
Promotor de aderență înainte de utilizare.
• Termenul de valabilitate al acestui produs este de cel puțin 12 luni când este păstrat la temperatura camerei în recipientul său
original sigilat.
• Pentru informații suplimentare și recomandări privind manipularea în siguranță, vă rugăm să consultați fișa tehnică de
securitate (SDS), care este disponibilă la cerere.

http://l.tesa.com/?ip=60150&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

