
IA 701 Molekulární kyanakrylátový Primer
IA 701 je nový revoluční nízkoviskózní primer zlepšující adhezi při lepení 

neobvyklých plastů, termoplastů, elastomerů, polyolefinů a silikonů s kyanakrylátovým 
lepidlem IA 610. Doporučuje se také na mnoho dalších plastů jako PVC, akrylát, GRP a 
nylon (předem doporučujeme vyzkoušet).

IA 701 kombinuje poslední poznatky z oblasti úprav povrchového pnutí materiálů 
(těžko nepitelných plastů, elastomerů a gum)  s hybridním lepidlem IA 610.

 Silikony a polyolefiny se obyčejně velmi špatně lepí a obvykle vyžadují drahé 
povrchové úpravy jako zpracování kyselinou (působení kyseliny) nebo  působení 
plameny. V kontrastu je IA 701 velmi rychlý a snadno se  používá k nanášení základního 
nátěru, kde se nepoužívá speciální  zařízení.

IA 701 ošetřuje povrch podle požadavků, může se použít na všechny obtížně 
lepitelné plasty a podklady s nízkou energií. Dosažená pevnost je velice dobrá. Nanáší se 
jednoduše štetcem a nebo nastříkáním na čisté povrchy. 

 IA 701 je určen pro zlepšení adheze k silikonových gum, polyetylenu, polypropylenu a 
polytetrafluoroetylenu (PTFE).

Použití
• Silikonové šňůry, „O“ kroužky, pásy, tabule, profily, těsnění částí forem.
• Santoprenové šňůry, „O“ kroužky, pásy, tabule, profily.
• E.P.D.M. Eleastomery, šnůry, pásy, profily
• TEFLON , Polyolefiny
• Polypropylen  ( PP ) i směsi
• Polyetylen  ( PE ) i směsi
• Polytetrafuor Etylen 
• Speciální plasty a mnoho dalších plastů a gum

 Použití:

 Naneste IA 701 na odmaštěný povrch superčističem S 1950 předtím, než budete lepit 
kyanakrylátovým lepidlem IA 610. Jednoduše natřete primer na povrch a nechte primer 
vypařit. Lepidlo potom může být následně  aplikováno. Při neodmaštěném povrchu 
nejen, že výsledek lepení nebude uspojivý, ale můžete znehodnotit i vlastní primer 
zanášením nečistot do něj ( to platí i při použití jiných odmašťovačů než je 
SUPERČISTIČ S 1950, AC 100 a S 1960 ).
Pokud lepíme obtížně lepitelné povrchy jako např. Polypropylen na kov, tak IA 701 
ošetříme pouze Polypropylen. 
Při použití primeru  IA 701 bude Spoj bude docela pevný během prvních pěti minut, ale 
bude to pouze 20% z konečné pevnosti. Abyste dosáhli co nejlepších výsledků a nedošlo 
k poškození nebo selhání spojů, tak lepené části nevystavujte zatížení 24 hodin. 

IA 701 je UV fluorescenční. Využití této vlastnosti je při kontrole nanesení primeru např. 
při automatické aplikaci. 
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IA 701 Molekulární kyanakrylátový Primer

 Obecná charakteristika:
 Vzhled : průzračná kapalina
 Barva : bezbarvý až mléčně zakalený
 Viskozita : 3-6 cps@ 25°C
 Bod vzplanutí : -12°C
 Rychlost zaschnutí : do 30 sekund
  Životnost v originálním pevně uzavřeném balení : 3-6 měsíců
 Teplotní rozklad : žádný, jestliže je správně používán
 Další informace : vyhněte se silným oxidujícím prvkům

 Charakteristika provedení:

 Typická pevnost ve střihu na tah lepená s IA 610 kyanakrylátovým  lepidlem.

Substrát Bez primeru S primerem

Polypropylen 0.10 N/mm2 porušení substrátu 

Polyetylen 0.01 N/mm2 porušení substrátu

 Použití:

 Naneste IA 701 na odmaštěný povrch superčističem S 1950 předtím, než budete lepit 
kyanakrylátovým lepidlem IA 610. Jednoduše natřete primer na povrch a nechte primer vypařit. 
Lepidlo potom může být následně  aplikováno. Při neodmaštěném povrchu nejen, že výsledek lepení 
nebude uspojivý, ale můžete znehodnotit i vlastní primer zanášením nečistot do něj ( to platí i při 
použití jiných odmašťovačů než je SUPERČISTIČ S 1950, AC 100 a S 1960 ).
Pokud lepíme obtížně lepitelné povrchy jako např. Polypropylen na kov, tak IA 701 ošetříme pouze 
Polypropylen. 

Balení:  18ml skleněná lahvička se štětečkem, 500 plechovka.
Skladovatelnost : 3-6 měsíců (skladovat mezi 5°C a +10°C)
Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci.  
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