
Anaerobic Activator
Aktivator na osnovi topila za povečanje hitrosti sušenja anaerobnih lepil.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86545 Anaerobic Activator ANAC 200 ml razpršilo

Lastnosti in prednosti

• Pospeši čas sušenja - za hitrejše opravljeno delo
• Certifikat NSF K1 - za uporabo na površinah pri

predelavi hrane

Uporaba

Aktivator Anaerobic Activator je posebej priporočljiv za pospešitev sušenja anaerobnih lepil, na aktivnih in 
pasivnih kovinah (glej tabelo na strani 2). Uporablja se lahko tudi za pospešitev sušenja v večjih veznih 
vrzelih, globljih razpokah in hladnih mestih. Anaerobic Activator ima dobre čistilne lastnosti, saj je 
proizveden na osnovi topil.

Navodila za uporabo

1. Nanesite Anaerobic Activator na vse kovinske dele pred sestavo in pustite 30 do 60 sekund, da se posuši.
2. Sestavite dele skupaj z uporabo anaerobnega lepila KENT, ki je primeren za nanos, glede na tehnični

list izdelka.
3. Čas, ki je potreben za doseganje začetne moči, se zmanjša na okvirno 20 do 120 sekund in se spreminja

glede na vrsto uporabljenega anaerobnega lepila in ostalih pogojev pri uporabi (temperatura okolja,
površina, ki jo je treba povezati, velikost navoja, velikost reže, itd.).

Nasvet: Topilo lahko vpliva na določene vrste površin, kot so plastika in premazi. Pred uporabo je 
priporočljivo preveriti združljivost na posameznih materialih.



Tehnične informacije

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja 
KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo 
uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne 
lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so 
verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene 
odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in 
primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, 
ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Dimetil eter

Tekočina

Prozorna

36 mesecev

3814 00 90

Osnova:

Oblika:

Barva:

Rok uporabe:

Tarifna številka: 

VOC: 664 g/l

Aktivne kovine Pasivne kovine

Medenenina Bron Aluminij Anodizirane površine

 Baker Železo Pocinkane površine Magnezij

Nikelj Pasivirane površine

Nerjaveče jeklo Titan

Cink

mailto:kentinfo.uk@kenteurope.com



