
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Urychlovač vytvrzování
Fixit Activ
200 ml / 2898-554-150

Fixit Active urychluje vytvrzování
kyanoakrylátových lepidel. Aplikace se vždy
doporučuje, když musí být aplikace provedena
během několika sekund a v neoptimálních
podmínkách prostředí, jako je suchý vzduch, chlad
atd.
vhodný na urychlení tvrdnutí všech lepidel na bázi
cyanakrylátu
na kůži, dřevo, korek, keramiku a všechny porézní
materiály a sloučeniny umělé hmoty
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Pokyny k použití
Aplikace: Před použitím dobře protřepejte. Použití před lepením: Očistěte a odmastěte povrchy. Na jednu stranu
naneste Fixit Active a nechte jej působit. Naneste lepidlo CA na nestříkaný povrch. Rychle sestavte díly a nechte
vytvrdnout. Použití po lepení: Nastříkejte Fixit Active a nechte ho vytvrdnout. Pro dosažení hladkých povrchů musí
být dodržena dostatečná vzdálenost stříkání asi 30 cm. S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších
znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek
zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši
kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Urychlovač (aktivátor) lze proto aplikovat všude tam, kde se používá kyanoakrylátové lepidlo.

technická data
Obsah: 200 ml aerosolu
Základ: toluidin v alifatickém rozpouštědle
Barva: bezbarvý
Zápach: charakteristický
Hustota: 0,7 g / cm3
Rychlost odpařování: 60-120 sekund
(v závislosti na pokojové teplotě)
Pevné na dotyk ruky: <2 sekundy
Hliníkové pásky (100x25x2mm)
Funkční pevnost: po 10-30 min.
Doba skladování: 12 měsíců při pokojové teplotě


