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CHGA // CH80210 // LEPIDLA A TMELY

GLUE ACTIVATOR
Urychlovač vytvrzování kyanoakrylátových lepidel

CHARAKTERISTIKA:
GLUE ACTIVATOR je speciální produkt určený pro rapidní urychlení

procesu lepení dílů kyanoakrylátovými lepidly. Vyznačuje se snadnou

aplikací a okamžitým účinkem. 

APLIKACE:
GLUE ACTIVATOR se používá jako praktický doplněk – urychlovač

vytvrzování lepidel Ca GLUE PRO (Art.Nr.: CH80161) a Ca GLUE GEL

(Art.Nr.: CH80162) při lepení a úpravách dílů v elektrotechnickém

průmyslu, autoopravárenství, strojírenství, při zpracovávaní plastů 

a kovů, při výrobě modelů a nábytku, při výrobě a finálních úpravách

kůže, v gumárenském průmyslu, ve sklářském průmyslu apod. Použití

výrazně zkracuje čas potřebný pro realizaci opravy/úpravy dílu.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Lepené díly musí být čisté, suché a odmaštěné. Odmastěte produktem

CHEMISTRY SOFT CLEANER (Art.-Nr.: CH80079), odmašťovač

nechte úplně odvětrat.

2. Nastříkejte GLUE ACTIVATOR pouze na jeden z lepených dílů.

Zvolené kyanoakrylátové lepidlo Ca GLUE PRO (Art.Nr.: CH80161) 

nebo Ca GLUE GEL (Art.Nr.: CH80162) naneste na druhý díl.

3. Díly okamžitě napasujte k sobě a přitlačte přiměřenou silou.

SPECIFIKACE:
Konzistence: aerosol

Báze: směs dimethylether + aceton

Barva: bezbarvý

Zápach: charakteristický po acetonu

Teplota samovznícení: ˃ 200 °C 

Hustota (při T = 20 °C): 0,703 g/cm3

Obsah EU-VOC (g/litr): 701,8 ///// Obsah EU-VOC (%): 99,8

SKLADOVÁNÍ: 
36 měsíců na suchém místě, 

při teplotách +5 °C až +25 °C.

ZDRAVÍ  A BEZPEČNOST:
Vezměte prosím na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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GLUE ACTIVATOR CHGA 200 ml CH80210 3815 9090


