
P7455 Activator on tarkoitettu syanoakrylaattiliimoille. Se aktivoi kuivat liimapinnat ja nopeuttaa 
kovettumista. Syanoakrylaatit ovat ns. super- ja pikaliimoja (valkoiset pullot). P7455 Activator toi-
mii myös primerina liimattaessa huokoisia materiaaleja pikaliimoilla. Antaa materiaalia neutraloi-
vien ionien oikean tasapainon, mikä parantaa tartuntaa ja valmistaa pinnat liimausta varten.

P7455
AKTIVAATTORI - SYANOAKRYLATIT 

KÄYTTÖKOHTEET
• Kuivien / kosteutta sisältämättömien materiaalien liimaus
• Voidaan käyttää jälkikovettamiseen liimasauman ulkopinnalla
• Auttaa siltaamisessa rakoja liimattaessa
• Primer huokoisten materiaalien liimausta varten
• Super- / pikaliiman erittäin nopeaan kovettamiseen

TIETOJA
P7455 Activator aktivoi tai kiihdyttää tarvittaessa syanoakrylaatti super-/pi-
kaliimojen kovettumisprosessia.
• Auttaa siltaamisessa rakoja liimattaessa.
• Aktivoi matalan kosteuspitoisuuden materiaalit liimausta varten, esim. 
vaneri ja MDF.
• Huokoisia materiaaleja liimattaessa estää liiman absorboitumisen / imeyty-
misen

OHJE
1. Liimattavat pinnat on puhdistettava rasvasta, liasta, pölystä tai muista 
epäpuhtauksista. Käytä puhdistukseen mieluiten P7063 Cleaneriä.
2. Levitä P7455 Activator pinnoille ja anna kuivua.
3. Levitä pikaliima pisaroina pinnoille.
4. Levitä P7455 uudelleen liiman päälle.
5. Pidä osia yhdessä noin 10 -20 sekunnin ajan.

HUOKOISET MATERIAALIT
Matalaviskositeettiset pikaliimat imeytyvät yleensä huokoiseen materiaaliin 
ja liimaAmiinin on hankalaa. P7455 Activator sulkee huokoiset materiaalit ja 
aktivoi liimapinnat tartuntaa varten.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS
P7455 sisältää syttyviä liuottimia. Ei saa käyttää avotulen lähellä. Lisätietoja 
on käyttöturvallisuustiedotteessa.

PAKKAUS
P7455 Activator 200 ml suihke.

P7455

TURVALLISUUSOHJEET:   Tällä valmisteella ja siihen tavallisesti yhdistettävillä lisämateriaaleilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia alkaen vähäisestä ihoärsytyksestä aina vakaviin järjestelmävaikutuksiin.  Mitään näistä materiaa-
leista ei saa käyttää, säilyttää tai kuljettaa käsiteltäväksi noudattamatta tämän valmisteen ja muiden käytettävien valmisteiden käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT) esitettyjä varotoimia ja suosituksia. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jot-
ka työskentelevät valmisteen kanssa. Takuu: Kaikki Payback AB:lta ostetut tai sen toimittamat tuotteet ovat ilmoitettujen ehtojen alaisia. Payback AB takaa vain, että tämä tuote täyttää tässä tai muissa julkaisuissa määritellyt erityisvaati-
mukset. Kaikki muut Payback AB:n antamat tiedot ovat harkittuja, mutta niitä koskee nimenomainen edellytys, että asiakkaan on itse arvioitava ja määritettävä tuotteen soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen. Payback ei anna mitään muuta takuuta, 
ei nimenomaista tai epäsuoraa – mukaan lukien muut tiedot, jotka on koottu ja perustuvat niihin tai ovat tulosta niiden käytöstä – tuotteen myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai että tällaisen tiedon tai tuotteen käyttö ei riko mitään patenttia.

TUOTETIEDOT

Toimittaja:
Payback Suomi, Kutalantie 2, 13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130, suomi@payback.fi

Teknologia
Kemiall. tyyppi
Liuotin
Väri
Kuivumisaika

Syanoakrylaatti
Amiini (akt. aine)
n-Heptaani
Läpinäkyvä
60 sek

TEKNISET TIEDOT
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