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aktivátor kyanoakrylátových lepidelaktivátor kyanoakrylátových lepidelaktivátor kyanoakrylátových lepidelaktivátor kyanoakrylátových lepidel    

    
� zvyšuje produktivitu zkrácením doby tuhnutízvyšuje produktivitu zkrácením doby tuhnutízvyšuje produktivitu zkrácením doby tuhnutízvyšuje produktivitu zkrácením doby tuhnutí    
� umožňuje lepit i těžko slepitelné součástky a materiály umožňuje lepit i těžko slepitelné součástky a materiály umožňuje lepit i těžko slepitelné součástky a materiály umožňuje lepit i těžko slepitelné součástky a materiály     
� usnadňuje lepení porézních materiálů usnadňuje lepení porézních materiálů usnadňuje lepení porézních materiálů usnadňuje lepení porézních materiálů     
� usnausnausnausnadňuje lepení při vlhkosti dodňuje lepení při vlhkosti dodňuje lepení při vlhkosti dodňuje lepení při vlhkosti do    50% 50% 50% 50%     
� aerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný CO2222        
    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:            
ACTIVATEURACTIVATEURACTIVATEURACTIVATEUR urychluje účinek kyanoakrylátových vteřinových lepidel a SPEEDFIX. 
    
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:            
ACTIVATEURACTIVATEURACTIVATEURACTIVATEUR napomáhá při lepení porézních materiálů, např. keramiky, korku, feritu, dřevotřísky. 
Používá se pro lepení při vlhkosti nižší než 50%.  
Usnadňuje lepení v případech, kdy nelze součástky dokonale slícovat (např. chybí část materiálu), 
při lepení dílů s velkou vůlí nebo nutnosti zkrátit dobu tuhnutí lepidla. 
 
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ACTIVATEURACTIVATEURACTIVATEURACTIVATEUR naneste na plochy, které chcete slepit. Plochy musí být suché a čisté. Poté naneste 
vteřinové lepidlo a spoj přitiskněte. Účinek je okamžitý, díly jsou okamžité slepené.  
Pro vytvrzení mimo slepované plochy, pro větší praskliny nebo vytvoření lepeného svaru, naneste 
vteřinové lepidlo a nastříkejte větší množství ACTIVATEUR 6140. 
    
Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     

    
TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Vzhled: kapalina 

       Barva:  průhledná 
     Hustota: 0,68 g/cm3 
    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  210/125 ml sprej CO2   (obj. č. 225 001) 

    
JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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