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Aktivátor pro Loxeal 70-90 
 
   

Charakteristika 

Aktivátor pro Loxeal 70-90 je pevný iniciátor akrylové 
polymerace, který se používá k aktivaci nekatalyzované 
impregnační pryskyřice Loxeal 70-90NA. Je rozpustný v celé 
řadě rozpouštědel a není rozpustný ve vodě. Při manipulaci  
s vysoce koncentrovanými roztoky je třeba postupovat 
opatrně, aby nedošlo k samovolnému rozkladu. 
 

Fyzikální vlastnosti 

Složení: 2,2'-azobis[2-methylbutyronitril] 

Vzhled: bílý prášek 

Molekulová hmotnost: 192,26 g/mol 

Živostnost: 30 měsíců v původním 
nenačatém balení a skladování 

při teplotě pod +8 °C 

 

Skladování 

Skladujte a manipulujte s Aktivátorem 70-90 na suchém, 
chlazeném místě a v dobře větraném prostoru mimo přímé 
sluneční světlo, otevřený oheň, zdroje tepla a zapálení. 
Uchovávejte balení těsně uzavřené. 

Pro přepravu Aktivátoru 70-90 platí dle ADR zatřídění  
UN 3236, třída 4.1: LÁTKA SAMOVOLNĚ SE 
ROZKLÁDAJÍCÍ TUHÁ, TYP D vyžadující regulaci teploty.  
Z bezpečnostních důvodů je maximální bezpečná skladovací 
teplota 24 ° C. 
Pro další informace o aplikacích, skladování a manipulaci 
kontaktujte technickou podporu servis@loxeal.cz.  

 

Bezpečnost a zacházení 

Zahřívání způsobuje nebezpečný rozklad a zhoršení 
celistvosti produktu. 
Teplota samovolného zrychlení rozkladu pro Aktivátor 70-90 
je 45 ° C. 
Používejte postupy, které minimalizují tvorbu prachu. Prach 
představuje zdravotní riziko a je potenciálně výbušný, jako 
mnoho jiných pevných organických látek. 
Před použitím si pročtěte bezpečnostní list výrobku. 
 

 

 

 

 

 

Poznámka 

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly získány  
v laboratořích Loxeal a jsou pouze informativního 
charakteru. Loxeal nepřebírá odpovědnost za výsledky 
dosažené 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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