TECHNISCHE FICHE

ACTIVATOR VOOR CA LIJM
Versnelt de uitharding van de Alfixlijmen.
Maakt verlijmingen mogelijk van en op poreuze materialen, zoals hout.
Te gebruiken op Al-Fix Gel.

Product [AFA]

Technische Eigenschappen

Karakteristieken
Houdbaarheid: 24
kamertemperatuur.

maanden,

donker

en

Verpakking
Al-Fix Aktivator - aerosol 200ml

501104000

op
Al-Fix-lijmen zijn snelwerkende lijmen op basis van cyano-acrylaat.
Het zijn ééncomponentenlijmen zonder oplosmiddel die voor het
merendeel ethyl- en cyano-acrylaat monomeer bevatten. Ze zijn
temperatuurbestendig van -30°C tot +100°C, en bestand tegen
oplosmiddelen, olie, benzeen, temperatuurschommelingen en
atmosferische invloeden. De verlijmingen hebben een zeer hoge
schuifsterkte en vertonen geen krimpeffect. Al-Fix Aktivator versnelt
de uitharding aanzienlijk en maakt de uitharding van dikkere lagen
Al-Fix Gel mogelijk.
Toepassingen
Al-Fix lijmen maken een sterke verlijming mogelijk tussen de meeste
verschillende materialen, met uitzondering van materialen die
polyethyleen, polypropyleen en fluorin bevatten.
Verlijmbare materialen: ABS, aluminium, bakeliet, brons, buthyl,
chlorpreen, chroom, delrin, glas, koper, natuurlijk rubber, NBR,
neopreen, nitril, fenol, polycarbonaat, polystyreen, porselein, harde
PVC, roestvrij staal, staal.
Op poreuze materialen is het aangewezen Al-Fix Aktivator of Al-Fix
Aktivator SF te gebruiken.

Gebruik
• Aanbrengen op zuiver en droog oppervlak en laten verdampen.
• Al-Fix aanbrengen en delen samenvoegen.
Voor het promoten van uitharding van Al-Fix Gel vernevelen na het samenvoegen van de delen. Kan geverfde oppervlakken en
thermoplasten aantasten. Eventuele witte uitslag is makkelijk te verwijderen met Al-fix Remover.
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