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KARTA TECHNICZNA 
 
ergo®  5150 primer 
 
Opis produktu 
 
Primer ergo® 5150 to produkt oparty na rozpuszczalnikach organicznych podnoszący 
adhezję klejów cyjanoakrylowych na powierzchniach z materiałów niepolarnych, takich jak: 
polietylen, polipropylen czy PTFE. Użycie ergo® 5150 podnosi również wytrzymałość spoin 
dla szerokiej gamy trudnych tworzyw sztucznych. 
 
Sposób użycia 
 
Produkt można nanosić za pomocą suchej gazy lub pędzelka. Należy nanieść primer 
kilkukrotnym przetarciem powierzchni, a następnie odczekać, aż rozpuszczalnik kompletnie 
odparuje. Produkt aplikujemy jedynie na te elementy, które zbudowane są z materiałów 
niepolarnych. Klej nanosimy na drugą stronę złącza w czasie nie dłuższym niż 20 minut, a 
następnie mocno dociskamy do siebie części. 
 

ergo 5400 on various plastics
tensile shear strength acc. to  DIN EN 1465
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Ergo 5400 on various plastics – ergo 5400 na różnych tworzywach sztucznych 
Tensile shear strength acc to.. – wytrzymałość na ścinanie z odrywaniem zgodnie z... 
Without primer – bez primera 
With primer – z primerem 
Polyethylene – polietylen 
Polypropylene – polipropylen 
Polyoxymethylene – polioksymetylen (POM) 
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Właściwości fizyczne płynu 
 
Baza chemiczna: rozpuszczalniki alifatyczne 
Kolor: bezbarwny, przezroczysty 
Lepkość: <20 mPas    
Gęstość: 0,68 g/cm³ 
Punkt zapłonu: -10°C    DIN 55213 
Trwałość: 1 rok w temperaturze pokojowej 
 
 
INFORMACJE PRAWNE – PROSIMY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE 
Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został przygotowany w oparciu o najlepszą wiedzę i służy jedynie celom informacyjnym. Kisling nie 
ponosi odpowiedzialności za wybraną przez użytkownika metodę lub sposób jej zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego 
rezultaty. Sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ew. ryzyka dla produkcji i osób, wiążącego 
się z użytkowaniem produktu. Korporacja Kisling nie uwzględnia żadnych roszczeń związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy 
utratą zysku. Stanowisko to wynika z faktu, że Korporacja Kisling  nie ma kontroli nad sposobami korzystania z produktu przez poszczególnych 
użytkowników, nie możemy zatem współuczestniczyć w konsekwencjach ew. błędów czy niedopatrzeń. Opisane tutaj procesy nie muszą być 
wyłącznie patentami lub licencjami Korporacji Kisling. Radzimy, aby każdy użytkownik, przed zastosowaniem produktu, przeprowadził własną 
próbę posługując się przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem. Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów lub 
opatentowanych aplikacji amerykańskich. 


