
TECHNICAL INFORMATION 
 
Popis 
AC 12 Kyanakrylátový aktivátor je účinný 
aktivátor používaný pro vytvrzování IMPACT 
ADHESIVE kyanakrylátových lepidel na 
neutralizování iontů na povrchu nebo na velmi 
studené povrchy ( aplikace při teplotách pod 
5°C ) a pro urychlení vytvrzování lepidel. 
 
Aktivátor 
Problematické materiály zcela nebo 
nedostatečně aktivují polymerizaci a tím 
znemožňují nebo značně prodlužují vytvrzení 
lepidel. Zde si můžeme vypomoci IMPACT 
ADHESIVE aktivátorem AC 12. Účinkem 
chemické látky se změní pasivní povrch na 
aktivní. Aktivátor se nanáší na jednu nebo na 
obě strany spoje podle druhu materiálu. 
Aktivátor se nanáší vždy na pasivní povrch, 
nikdy na aktivní materiál. 
  
Aplikace 
AC 12 je v prvé řadě určen pro rychlé 
vytvrzení silných nánosů nebo pro velice 
rychlé vytvrzení vnější (venkovní). AC 12 
zabraňuje vstřebávání lepidel nižší viskozity 
dovnitř pórovitých částic. AC 12 pomáhá 
přemostit mezery, které zmenšují čas 
polymerizace. 
 
Užitečné poznámky 
AC 12 Kyanakrylátový aktivátor může být 
používán na jeden nebo oba povrchy 
nastříkáním ze spreje , štětečkem nebo 
válečkem z lahve. Velké množství dílů lze 
aplikovat ponorem ( máčením ) . 
 
Vlastnosti 
AC 12 je směsí hořlavých rozpouštědel! 
Vyvarujte se kontaktu s přímým ohněm ! 
 
 
INSTRUKCE PRO POUŽITÍ 
Povrch musí být suchý, čistý a pečlivě 
odmaštěný  s AC 100 od olejů a maziv.    
 
PROCES APLIKACE 
Produkt se aplikuje na jeden nebo oba povrchy 
nastříkáním ze spreje , štětečkem nebo 
válečkem z lahve. 

AC 12  Aktivátor pro 
Kyanakrylátová lepidla 
 
 
TECHNICKÉ INFORMACE  
 
Složení ................................................Isopropyl alkohol 
Barva ...................................................čirá, průzračná 
Rychlost vytvrzení ..............................5 sekund 
Bod vzplanutí ......................................20°C 
Životnost .......................................12 měsíců neotevřené  
Specifická váha:    ...............................0,78 @ 20°C  
Hořlavost ............................................ vysoce hořlavý 
 
 
 
Hodnoty po vytvrzení 
Hodnoty jsou závislé na viskozitě lepidla. Nízká 
viskozita je rychlejší. a vyšší viskozita < 10 sekund;   
gely závisí na pracovních postupech < 30 sekund. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte v suchu a chladu, nejlépe při 5°C.    Chraňte 
před slunečním zářením.  
Minimální trvanlivost:  12 měsíců při teplotě 5°C. 
 
Balení 
Aerosol. Sprej . . . . . . . . . .  200ml 
Láhev: . . . . . . . . . . . . . . . .  1l a 5l. 
 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 
Před použitím čtěte bezpečnostní listy. 
Uvedené hodnoty jsou průměrné a 
nepředstavují specifikaci. 
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