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Popis výrobku
LOCTITE® 3863 Circuit+™ má následující vlastnosti:
Technologie Rozpouštědlový
Vzhled Stříbrná kapalina
Vytvrzení Vyschnutí na vzduchu
Aplikace Opravy vyhřívacích mřížek autoskel

LOCTITE® 3863 Circuit+™ je kompletní, rychlá a snadno
použitelná oprávárenská sada pro opravu vyhřívání autoskel.
Má vysokou elektrickou vodivost díky vysokému obsahu stříbra
.

TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU
Měrná hmotnost při 25 °C 0,965

VŠEOBECNÉ INFORMACE
 
Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě
kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech a neměl
by se používat k těsnění chlóru či jiných silně oxidačních
materiálů.

Informace pro bezpečné zacházení s tímto produktem
najdete v Bezpečnostním listě (BL).

Pokyny pro použití
1. Vyhledejte nefunkční oblasti vytápěcího okruhu (například

s použitím multimetru pro zkoušku elektrické vodivosti).
2. Odpojte vytápěcí okruh od zdroje el. proudu.
3. Očistěte opravovanou oblast čističem Loctite® 7063™.
4. Odstraňte ochrannou fólii ze šablony. Po použití může být

fólie vrácena zpět na šablonu.
5. Na opravovanou oblast přiložte šablonu. Otvor v šabloně

zarovnejte přesně s obrysem vyhřívacího drátu. Přitlačte
šablonu na sklo.

6. Před upotřebením protřepejte lahvičku s produktem.
7. Naneste kapalinu štetečkem v uzávěru lahvičky. Celá

opravovaná plocha musí být pokryta. Nechte zaschnout
po dobu 5 minut.

8. Po pěti minutách postup zopakujte. Naneste postupně
nejméně 3 vrstvy produktu.

9. Po použití lahvičku řádně uzavřete a vyperte štěteček.
10. Šablona by neměla být odstraněna dříve než 30 minut po

nanesení poslední vrstvy. Sundavejte ji opatrně.
11. Vyhřívací okruh může být opětovně připojen na zdroj el.

proudu nejdříve za 24 houdin.

Neslouží pro materiálové specifikace
Technické údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Potřebujete-li pomoc nebo radu ve věci technických podmínek
tohoto produktu, obraťte se prosím na Vaše místní oddělení
kvality.

Skladování
Produkt skladujte v neotevřených originálních nádobách na
suchém místě. Informace o skladování produktu jsou uvedeny
na etiketě nádob.
Optimální podmínky skladování: 
8 °C až 21 °C.  Skladování pod 8 °C nebo nad 28 °C může
nepříznivě ovlivnit vlastnosti produktu. Materiál odebraný z
nádoby může být během používání kontaminován. Proto jej
nikdy nevracejte do originálního obalu. Společnost Henkel
nemůže nést odpovědnost za produkt, který byl kontaminován
nebo skladován za podmínek jiných, než výše
uvedených. Pokud jsou potřebné další informace, kontaktujte
Vaše místní technické nebo zákaznické oddělení Henkel
Loctite.

Poznámka
Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou
považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat
zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratořemi, nad
jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti
uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného
postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda
přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a
osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s
používáním produktů a manipulací s nimi. 
V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zříká přímých
i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a
vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo
používání jejích produktů. Společnost Henkel zvláště
odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné
škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady
škod.                      
Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že
tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými
subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si
před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná
aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech
USA nebo jiných zemí.

Ochranná známka
Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto
dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve
Spojených státek a kdekoli jinde.  ® značí ochrannou známku
zaregistrovanou na Úřadě obchodního vlastnictví Spojených
států amerických. (U.S. Patent and Trademark Office)
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