
P7455 Ak  vatoren er  l cyanacrylat klæbemidler, ak  verer overfl ader og reducerer hærdnings  -
den. Cyanoacrylater kaldes super- og hur  glim (hvide fl asker). P7455 Ac  vator er også en primer 
 l binding af porøse materialer ved limning med hur  glim. Giver en korrekt balance af neutralise-

rende ioner på materialer, hvilket s  mulerer vedhæ  ning og forbereder overfl ader  l limning. 

P7455
ACTIVATOR - CYANOACRYLATES

P7455

PRODUKTINFORMATION

Teknologi
Kemitype
Opløsningsmiddel
Farve
Tørre  d

Cyanoakrylat
Amine (ak  vt emne)
n-Heptan
Transparent
60 sekunder

TEKNISK INFORMATION

FORHOLDSREGLER: Dette produkt og de øvrige produkter, der normalt kan kombineres, kan have skadelige sundhedsvirkninger fra mindre hudirritation for alvorlige systemeff ekter. Ingen af disse materialer skal anvendes, opbevares eller transporteres frem til 
brug uden at forholdsregler og anbefalinger angivet i sikkerhedsdatabladet (SDB) til dette og alle andre anvendte produkter overholdes af alle personer, der skal arbejde med produktet. Garanti: Alle produkter købt fra eller leveret af Payback Danmark er underlagt 
de angivne betingelser. Payback Danmark garanterer kun, at produktet opfylder de specifi kke krav, der er angivet her eller i andre publikationer. Alle øvrige oplysninger fra Payback Danmark er påtænkt, men forudsat den udtrykkelige betingelse, at kunden altid skal 
foretage sin egen vurdering og bestemme produktets egnethed til et bestemt formål. Payback Danmark giver ikke nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder anden information, data er sammenhængende og er baseret på de resultater,  
der skal opnås for brugen af et produkt. Deraf at produktet skal være salgbart eller egnet til et                                                                                           bestemt formål, eller at brugen af sådanne oplysninger eller produkter ikke krænker ethvert patent.
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Leverandør:
Payback Danmark ApS . Industrivej 11 . 4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386 . info@pld.dk . www.payback-Lubricants.dk

FORHOLDSREGLER: Dette produkt og de øvrige produkter, der normalt kan kombineres, kan have skadelige sundhedsvirkninger fra mindre hudirritation for alvorlige systemeff ekter. Ingen af disse materialer skal anvendes, opbevares eller transporteres frem til 
brug uden at forholdsregler og anbefalinger angivet i sikkerhedsdatabladet (SDB) til dette og alle andre anvendte produkter overholdes af alle personer, der skal arbejde med produktet. Garanti: Alle produkter købt fra eller leveret af Payback Danmark er underlagt 
de angivne betingelser. Payback Danmark garanterer kun, at produktet opfylder de specifi kke krav, der er angivet her eller i andre publikationer. Alle øvrige oplysninger fra Payback Danmark er påtænkt, men forudsat den udtrykkelige betingelse, at kunden altid skal 
foretage sin egen vurdering og bestemme produktets egnethed til et bestemt formål. Payback Danmark giver ikke nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder anden information, data er sammenhængende og er baseret på de resultater,  
der skal opnås for brugen af et produkt. Deraf at produktet skal være salgbart eller egnet til et                                                                                           bestemt formål, eller at brugen af sådanne oplysninger eller produkter ikke krænker ethvert patent.
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APPLIKATIONER
• Til limning af tørre materialer / der ikke indeholder fugt
• Kan anvendes  l e  erhærdning udenfor limfugen
• Hjælper  l sammenføjning ved limning af mellemrum
• En primer  l limning af porøse materialer
• Til ekstra hur  g hærdning af superlim / hur  glim

INFORMATION
P7455 Ac  vator ak  verer eller accelererer hærdningsprocessen
af cyanoacrylater hur  glim / superlim ved behov.
• Hjælper med sammenføjning ved limning af mellemrum.
• Ak  verer materialer med lavt fug  ndhold, så de kan limes

f.eks. MDF, krydsfi ner og træ 
• Til limning af porøse materialer, forhindrer absorbering af limen

INSTRUKTION
1. Overfl ader der skal limes skal være rene for fedt, snavs, støv og
     andre forurenende stoff er. Brug med fordel P7063 Cleaner ved 
     rengøring.
2. Påfør P7455 Ac  vator på overfl aderne og lad tørre.
3. Påfør hur  glimen dråbe for dråbe på overfl aderne.
4. Påfør igen P7455 oven på limen
5. Saml delene og dem samlet i ca. 10-20 sekunder. 

VED PORØSE MATERIALER 
Hur  glim med lav viskositet absorberes normalt af porøse materialer 
som bliver svære at lime. P7455 Ak  vator forsegler porøse materialer 
og ak  verer de limede overfl ader if. vedhæ  ning. 

MILJØ & SIKKERHED
P7455 indeholder brandfarlige opløsningsmid-
ler. Udvis forsig  ghed og undgå åbenild. For 
mere info se sikkerhedsdatablad. 

EMBALLAGE
P7455 Ac  vator 200 ml aerosol.


