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Promotor de Adhesión

                    
             

O promotor  de adesão  tesa® é utilizado  para melhorar  a adesão  das fitas tesa® ACXplus  em diferentes  substratos ,

O Tesa® Adhesion 
Promoter 60150 é rastreável à luz ultravioleta graças aos pigmentos ultravioleta contidos na solução.

Aplicações principais

                  Recomendado para vários plásticos, superfícies revestidas a pó, PP-EPDM, zinco e aço. É usado para melhorar a 
ligação adesiva e alcançar valores mais altos de adesão de peel com nossas fitas ACX plus. 

   Informações Técnicas (valores médios)

                 Os valores nesta seção devem ser considerados representativos ou típicos apenas e não devem ser usados para fins de 
especificação.

Dados técnicos

• Cor amarelo claro
• Consistência líquido
• Sólido 7 %

• Viscosidade 15 mPa s
• Densidade 0.81 g/cm³
•   Razão de dispersão ca. 15 m²/l

Informação adicional

                  
                

                 
                 

                     
                

        

A superfície de colagem deve estar livre de poeira, graxa, óleo, umidade e outros contaminantes  antes de usar o 
promotor  de adesão  tesa® 60150 . Limpe  a superfície  com um pano sem fiapos  e solventes  apropriados , como 
etanol  ou isopropanol . Siga com uma camada  fina de tesa® Adhesion  Promoter  60150  em 

                
O prazo  de validade  é de 12 meses , contanto  que  seja  armazenado  na embalagem  original  em temperatura 
ambiente.            

Para qualquer informação adicional, consulte a respectiva ficha de dados de segurança (MSDS).
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incluindo  PP / EPDM , zinco  e aço. Devido  à grande  variedade  de lacas  disponíveis  e às formulações  de superfície 
disponíveis  no mercado, recomendamos  que você teste nosso Promotor de Adesão antes de usar.

a superfície  a unir, 
certificando -se de que toda a superfície  é coberta . O promotor  de adesão  pode ser aplicado  com um pincel  de 
fiapos ou marcador de aplicação. Aguarde de 30 segundos a 5 minutos para permitir que os solventes evaporem. 
Mantenha a superfície preparada livre de contaminantes  antes de aplicar a fita tesa® ACXplus. Tempo disponível 
para adesão várias horas / dias.

https://solbi-mural.com/pt/
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Os produtos  Tesa® comprovam  a sua qualidade  diariamente  em condições  exigentes  e estão  sujeitos  a rigorosos 
controles. Todas as informações e dados técnicos mencionados acima são fornecidos com base em nosso conhecimento 
e experiência. Devem ser considerados como valores médios e não adequados para uma homologação. Portanto, a tesa 
SE não pode oferecer  garantias , explícita  ou implicitamente , incluindo , mas não se limitando  a qualquer  garantia  de 
comerciabilidade  ou adequação  para um propósito  particular . O utilizador  é responsável  por determinar  se os produtos 
tesa® são adequados  para uma aplicação  específica  e trabalharão  com o equipamento  de aplicação  que possui . Em 
caso de dúvidas, nossa equipe técnica terá prazer em atendê-lo.
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