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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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WEICON VA 200 HR

Cyanoacrylaatlijm voor speciale eisen,
vochtigheidsbestendig, laag viscoos

WEICON Contact VA 200 HT is een transparante, laagviscose
cyanoacrylaatlijm. Het kenmerkt zich door een hoge
verouderingsbestendigheid en houdt ook bij langere blootstelling
aan vochtigheid en warmte zijn werkzaamheid. Ook na
meerdaagse, constante blootstelling aan vochtigheid en warmte
laat de cyanoacrylaatlijm een gelijkblijvende prestatie zien.

Vanwege deze hoge vochtigheidsbestendigheid is VA 200
HR bijzonder geschikt voor toepassingen waar wisselende
weersomstandigheden van invloed zijn.  De cyanoacrylaatlijm kan
bijvoorbeeld in: pijp- en leidingbouw, in de productie van keukens
en electro-apparaten, in mediumhouder- en apparatenbouw, in de
ventilatie- en airconditioningtechniek, in tuin- en lanschapsbouw of
bij sanitaire voorzieningen, worden toegepast.

Het is geschikt voor uiteenlopende toepassingen zoals: Het
bevestigen van de besturingseenheid in een vaatwasser, voor het
maken van afdichtingen voor betonnen buizen, voor het monteren
van accessoires in ruimtes met een verhoogde vochtigheidsgraad,
zoals keukens of badkamers, voor het bevestigen van onderdelen
voor buitensporten, zoals rubberen profielen op een snowboard of
voor het bevestigen van armleuningen aan tuinmeubelen.

technische gegevens

Estertype Ethyl

Gesteldheid ondoorzichtig

Viscositeit bij +20 °C (+68 °F) naar Brookfield 120-200 mPa·s

Max. spleetoverbrugging 0,15 mm

initiële hechting op aluminium 60 - 90 Sek.

Eerste hechting aan NBR-Rubber 5 - 20 Sek.

Initiële hechting op Hard-PVC 90 - 150 Sek.

Eindsterkte na 24 h

Trekschuifsterkte naar DIN 1465 aan

Staal gezandstraald 20 N/mm²

Aluminium gezandstraald 15 N/mm²

Hard-PVC 13 N/mm²

ABS 13 N/mm²

PC 10 N/mm²

NBR > 8 N/mm²

Temperatuursbestendigheid -50 tot + 80 (-58 °F tot + 176 °F) /

onthardingstemperatuur +150 (302 °F) °C

Beschikbare verpakkingsgroottes:
12755030 WEICON VA 200 HR 30 g
12755060 WEICON VA 200 HR 60 g

Accessoire:
12500150 CA-Aktivator Spray,
12505150 CA-Aktivator Spray AC,
12955170 Feindosierspitze,
12955175 Feindosierspitze,


