Bostik Simson Prep CS
VOORSTRIJKMIDDEL

VOORDELEN
••
•
••
•

Gebruiksvriendelijk
Gebruiksvriendelijk
Sneldrogend
Sneldrogend
Oppervlaktevoorbereiding in één stap
Oppervlaktevoorbereiding in één stap

PRODUCTOMSCHRIJVING
Simson Prep CS is een éénstaps voorbehandeling om de
hechting van diverse specifieke SMP Bostik producten op
gesloten ondergronden te verbeteren. Raadpleeg het
technisch informatieblad van de betreffende producten
voor meer informatie.
TOEPASSING
Voorbehandelen van oppervlakken van glad aluminium,
staal, koper en messing. Voorbehandelen van de meest
gangbare gepoedercoate metalen*. Voorbehandelen van
gelakte metalen. Voorbehandelen van de meest gangbare
ondergronden van polyester (GVK). Voorbehandelen van
ABS, PVC en andere kunststoffen*.

Opmerking: Sterk verontreinigde oppervlakken moeten
eerst worden schoongemaakt met Bostik Cleaner I/Bostik
Cleaner 14 voordat Simson Prep CS wordt aangebracht*.

EIGENSCHAPPEN
- Snelle droogtijd; circa 5 minuten. De droogtijd kan echter
variëren, want deze is afhankelijk van het type ondergrond.
- Gebruiksvriendelijke verwerking in slechts één stap.
- Zuinig in gebruik.

OPSLAG
Simson Prep CS kan ongeopend 9 maanden worden
opgeslagen in een droge, geventileerde ruimte met een
temperatuur tussen +5 °C en +30 °C.

GEBRUIKSAANWIJZING
De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
Houd de verpakking gesloten tot het moment van gebruik.
Gebruik Simson Prep CS niet rechtstreeks uit de originele
verpakking.
Simson Prep CS is een oppervlakte-activator en de
aangebrachte laag mag niet te dik zijn. Bevochtig een
schone, kleurloze en pluisvrije doek of een stuk tissuepapier
met Simson Prep CS en neem het oppervlak af. Het
oppervlak is dan in één stap zowel gereinigd als
voorbehandeld. Omdat oplosmiddelen moeten verdampen,
moet een droogtijd van ca. 5 minuten (bij 23 °C/50% RH)
worden aangehouden alvorens de kit of lijm aan te brengen.
Het beste resultaat wordt verkregen als de lijm of kit binnen
6 uur na behandeling met Simson Prep CS wordt
aangebracht. Breng nooit meer dan één laag Simson Prep CS
aan. Vermijd elk contact met het voorbehandelde oppervlak,
want dit kan de hechting nadelig beïnvloeden.

*Test het hechtingsvermogen van de voorbehandelde
ondergrond voor het verlijmen/afdichten van de definitieve
toepassing.

VERBRUIK
Afhankelijk van het type ondergrond, maar doorgaans
tussen 8 en 10 m² per liter.
AANVULLENDE INFORMATIE
Deze publicatie is op aanvraag verkrijgbaar:
Veiligheidsinformatiebladen (SDS)

TECHNISCHE GEGEVENS
Drogestofgehalte (1u bij 70°C)

< 1%

Soortelijke massa

0,79 g/ml

Vlampunt

12 °C

Droogtijd 20 °C/50% R.H.

ca. 5 min

Verwerkingstemperatuur

+5 °C tot +30 °C

Kleur

Transparant

Verpakking

blik 500ml

Omverpakking

6 stuks

Artikelnummer

30613107

EAN code

4008373128730
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

NL-2020/09/30

Smart help +31 (0)162 491 000

