Technický list

AKTIVÁTOR pro vteřinová lepidla 200 ml

B7601

Pomocný přípravek pro urychlení reakce a vytvrzování
kyanoakrylátových vteřinových lepidel
Rozsah
použití:

Využitelný v mnoha možných oblastech průmyslu, údržby a služeb,
k usnadnění a urychlení lepení a hlavně vytvrzování kyanoakrylátových
vteřinových lepidel. Vhodný především při lepení problematických materiálů
a za nepříznivých povětrnostních podmínek
___________________________________________________________________________

Způsob
aplikace:

Lepené plochy očistěte a odmastěte (např. přípravky Bohemiaflux® B7015
Průmyslový rychločistící sprej nebo B7517 Citrusový čistící sprej). Poté
aplikujte aktivátor na lepené plochy a naneste vteřinové kyanoakrylátové
lepidlo. Lepené plochy spojte a zafixujte do vytvrzení.
Alternativní způsob aplikace aktivátoru: Nastříkejte aktivátor na spoj krátce
po zalepení a zafixování lepených dílů k sobě.
UPOZORNĚNÍ:
Přípravek může poškozovat (leptat) povrch většiny plastu. Před použitím
ověřte snášenlivost lepených materiálu.
___________________________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

Přípravek urychluje polymeraci kyanoakrylátových lepidel a vysoce zlepšuje
vlastnosti lepeného spoje.
při lepení materiálů netečných k působení kyanoakrylátů
při lepení vteřinovými kyanoakrylátovými lepidly v silné vrstvě
při lepení v nepříznivém prostředí, tj. teplota pod 15°C a vzdušná
vlhkost pod 60 %
___________________________________________________________________________

Použití:

přípravek je nezbytný pro materiály obtížně lepitelné
kyanoakrylátovými lepidly a kdekoliv, kde nejsou ideální podmínky
pro lepení
k dosažení perfektního výsledku lepení za kratší dobu
___________________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených
v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost.
Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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