Technický list

LOXEAL

®

AKTIVÁTOR 7

Charakteristika

Bezpečnost a zacházení

Rozpouštědlo určené pro lepení polyolefinu, (polyethylenu,
polypropylenu), pro termoplastické kaučuky, EPDM, PTFE,
silikony a pro jiné obtížně lepivé materiály. Aktivátor 7 je
doporučené používat zejména s Loxeal 34 vteřinovým
lepidlem.

Před použitím si přečtěte Bezpečnostní list.

Fyzikální vlastnosti

Barva

alifatický amin v organ.
rozpouštědle
čirá

Fluorescence

pod modrým světlem

Toxicita

TLV 270 ppm

Viskozita (+25 °C)

1 - 2 mPa.s

Měrná hmotnost (+25 °C)

0,7 g / ml

Bod vzplanutí (ISO 2592)

0 °C

Tlak páry (+25 °C)

50 mbar

Doba použitelnosti (+20 °C / 50% RH)

1 rok

Složení

Skladování
Uchovávejte přípravek v chladné a suché místnosti.
Teplota by neměla přesáhnout +20 °C.
Použitý produkt nevyhazujte do kontejnerů, zabráníte tím
znečišťování půdy.
Další informace o použití, skladování či manipulaci Vám
poskytne technický servis Loxeal.

Návod k použití
Naneste tenkou vrstvu Aktivátoru 7 na plochy určené
k lepení a nechte zaschnout po dobu několika sekund.
Následně aplikujte vteřinové lepidlo a přitiskněte
dohromady. Manipulační pevnosti je dosaženo během
několika sekund. Nejlepších výsledků je dosaženo, pokud
jsou díly spojeny do jedné hodiny od aplikace. Aktivátor 7
by měl být znovu aplikován po 8 hodinách. Přípravek je
fluorescenční pod modrou lampou. Nepoužívejte na
materiály, které obvykle nepotřebujete. Láhev Aktivátoru 7
je nutné okamžitě po použití uzavřít.
Poznámka
Údaje obsažené v tomto dokumentu byly získány v
laboratořích Loxeal a jsou pouze informativního
charakteru.
Loxeal nepřebírá odpovědnost za výsledky dosažených
jinými metodami měření. Je na zodpovědnosti každého
uživatele posoudit vhodnost užití výrobku uvedeného v
tomto dokumentu.
Loxeal odmítá veškeré záruky, vyjádřené či implikované,
včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní
účel, plynoucí z prodeje nebo použití výrobků, Loxeal.
Loxeal výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za
následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně
ušlého
zisku.
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