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� zvyšuje produktivitu zkrácením doby tuhnutízvyšuje produktivitu zkrácením doby tuhnutízvyšuje produktivitu zkrácením doby tuhnutízvyšuje produktivitu zkrácením doby tuhnutí    
� zlepšuje přilnavost rozdílných povrchů zlepšuje přilnavost rozdílných povrchů zlepšuje přilnavost rozdílných povrchů zlepšuje přilnavost rozdílných povrchů     
� adhezní prostřadhezní prostřadhezní prostřadhezní prostředek pro polyolefiny, polypropylén, polyetylén, silikonedek pro polyolefiny, polypropylén, polyetylén, silikonedek pro polyolefiny, polypropylén, polyetylén, silikonedek pro polyolefiny, polypropylén, polyetylén, silikon    
� vynikající přilnavost na většinu materiálů vynikající přilnavost na většinu materiálů vynikající přilnavost na většinu materiálů vynikající přilnavost na většinu materiálů     
� snížení doby manipulace a polymerizace snížení doby manipulace a polymerizace snížení doby manipulace a polymerizace snížení doby manipulace a polymerizace     
� zvyšuje rychlost vytvrzení zvyšuje rychlost vytvrzení zvyšuje rychlost vytvrzení zvyšuje rychlost vytvrzení     
� zlepšuje přilnavost SPEEDFIXu zlepšuje přilnavost SPEEDFIXu zlepšuje přilnavost SPEEDFIXu zlepšuje přilnavost SPEEDFIXu     
    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:            
PRIMAIREPRIMAIREPRIMAIREPRIMAIRE zlepšuje přilnavost nepolárních a jinak těžce slepitelných povrchů, jako PE, PP, silikon. 
    

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:            
PPPPRRRRIMAIREIMAIREIMAIREIMAIRE je vyvinut pro lepší adhezi nepolárních ploch, polyolefiny, polypropylén, polyetylén, 
silikon a další. Pomáhá zvýšení rychlosti vytvrzení a přilnavosti kyanoakrylátových lepidel, např. 
SPEEDFIX. Aplikace PRIMAIREPRIMAIREPRIMAIREPRIMAIRE sníží dobu manipulace a polymerizace. 

 

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
PPPPRRRRIMAIREIMAIREIMAIREIMAIRE aplikujte na čisté a suché díly – k dokonalému odmaštění použijte např. BCLEAN.  
PRIMAIREPRIMAIREPRIMAIREPRIMAIRE naneste na obě plochy lepeného spoje, nechte působit 20 až 30 minut v závislosti na 
teplotě a ke slepení použijte např. kyanoakrylátové lepidlo SPEEDFIX.  
Pro lepení silikonu, silikonového těsnění naneste kapku PRIMAIREPRIMAIREPRIMAIREPRIMAIRE na obě lepené plochy a vetřete 
třením ploch o sebe do odpaření (asi 3 minuty). Poté naneste lepidlo a slepte. 
    
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 při 20°C    
    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ: 20g ampule  (obj. č. 224001) 
 
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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