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LOXEAL  ACTIVATOR 20-22 
 
Charakteristika 

Aktivátor se používá s lepidlem 33-00. Aktivátor se nanáší 
na jeden z povrchů a lepidlo na druhý. Díly spojte a 
počkejte několik minut, než dojde k ustálení. Doporučený 
poměr lepidlo:aktivátor je cca 5:1 (hmot.), ale může se 
měnit, aniž by byly velké rozdíly ve výsledku. Složky není 
nutné promíchávat. S aktivátory 20 a 21dojde k pevnému 
spojení asi za minutu. S aktivátorem 22 dojde k slepení asi 
za 5 minut.       

Fyzikální vlastnosti 

Aktivátor 20 22 

Složení 
derivát amino-
aldehydů  
v alkoholu 

derivát amino-
aldehydů  
v alkoholu 

Barva hnědá hnědá 

Viskozita (25°C) 10 - 50 mPa.s 10 - 50 mPa.s 

Měrná hmotnost (25°C) 0,9 g / ml 0,9 g / ml 

Bod vzplanutí    > 100°C > 100°C 

Obsah aktivní složky 100 % 100 % 

Aktivační účinek  
pro lepidlo 33-00 

2 hodiny 2 hodiny 

Doba vytvrzení  
pro lepidlo 33-0 cca 1 min. 5 – 10 min. 

Doba použitelnosti 1 rok 1 rok 

 

Skladování 

Uchovávejte přípravek v chladné a suché místnosti. Teplota 
by neměla přesáhnout +20°C.  

Nepoužité vytlačené lepidlo nevracejte zpět do původního 
obalu. Dojde k znehodnocení - čistého výrobku. 

Další informace o použití, skladování či manipulaci Vám 
poskytne technický servis Loxeal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnost a zacházení 

Tyto informace naleznete v Bezpečnostním listu výrobku. 

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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