Technische Fiche
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

LOXEAL ACTIVATOR 20

Registered Quality and Environment Management System Company

Omschrijving
Te gebruiken met acrylaatlijmen en met anaërobe lijm.
Breng de lijm aan op één deel en de activator op het andere; assembleer de delen en wacht enkele minuten om bevestiging
te bekomen.

Fysische kenmerken
Samenstelling :
Voorkomen :
Viscositeit (+25°C - mPa s) :
Soortelijk gewicht bij +20°C (g/ml):
Vlampunt :
Werkzaam bestanddeel :

Veiligheid en behandeling
iminoaldehyde derivaat
bruin
10 -50
0,90
> +100°C
100

Houdbaarheid : 1 jaar bij +25°C in de originele ongeopende verpakking

Activeringseffect op oppervlak :
Uithardingstijd met lijm 33-00 :
Uithardingstijd met lijm 3439 :
Uithardingstijd met lijm 3459 :

2 uur
1’ - 3’
1’ - 2’
1’ - 2’

Aanwijzingen voor gebruik
Reinig en ontvet de te lijmen oppervlakken met Loxeal Cleaner
10. Breng de Activator aan op het ene oppervlak en de Lijm op
het andere. De delen samenvoegen en aandrukken tot hechting
is bereikt. Verwijder het teveel aan product met een organisch
oplosmiddel. Voor openingen groter dan 0,5 mm, breng Loxeal
Activator aan op beide oppervlakken. Wacht 24 uur om de delen
onder spanning te plaatsen.

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Nota
De hierin opgenomen gegevens, verkregen in de laboratoria van
Loxeal, worden slechts ter informatie gegeven; indien
bijzonderheden vereist zijn, gelieve contact op te nemen met de
technische afdeling van Loxeal. Loxeal staat garant voor een
constante kwaliteit van de geleverde producten volgens haar
eigen specificaties. Loxeal kan geen verantwoordelijkheid
nemen voor de resultaten verkregen door anderen, welke
methoden niet onder Loxeal controle staan. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid voor
het doel van de gebruiker van elk hierin genoemd product te
bepalen. Loxeal wijst alle expliciete of impliciete garanties af,
inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een
bepaald doel, voortkomend uit de verkoop of het gebruik van
Loxeal producten. Loxeal wijst specifiek elke aansprakelijkheid
af voor gevolgschade of incidentele schade van welke aard dan
ook, inclusief gederfde winst.

Opslag
Wij raden aan het product op een koele en droge plaats te
bewaren bij een temperatuur van maximaal +25°C. Om
verontreinigingen te voorkomen, mag u verpakkingen niet
hervullen met gebruikt product. Voor meer informatie over
toepassingen, opslag en behandeling kunt u contact opnemen
met de technische dienst van Loxeal
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