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Loxeal Primer Activator 7 
(Polyolefinový Primer pro sekundová lepidla) 

 
 
Charakteristika 
 
Produkt na bázi rozpouštědla, který umožňuje spojování polyolefinů (polyethylen, polypropylen), 
termoplastických pryží, EPDM, PTFE, silikonů a jiných obtížně spojovatelných materiálů.  Polyolefinový primer 
se doporučuje používat v kombinaci se sekundovým lepidlem Loxeal 34. 
 
 
Návod k použití 
 
Aplikujte tenkou vrstvu polyolefinového primeru na spojované plochy pomocí štětce a nechejte ji chvíli 
zavadnout. Po té aplikujte sekundové lepidlo a oba spojované díly k sobě pevně přitiskněte. Manipulační 
pevnosti bude dosaženo během několika sekund. Nejlepších výsledků bude dosaženo, jestliže lepené materiály 
budou spojeny nejpozději do jedné hodiny po aplikaci primeru. Opětovné použití primeru v případě neúspěchu 
je možné až po osmi hodinách. Polyolefinový primer je fluorescentní pod modrým světlem. 
Nedoporučuje se používání primeru pro materiály, které jsou normálně spojovatelné i bez něj. 
Po použití vždy těsně uzavřete obal. 
 
 
Fyzikální vlastnosti 
 

 Složení : alyfatické aminy v organickém rozpouštědle 
 Barva : bezbarvá, fluorescentní pod modrým světlem 
 Viskozita (20°C) : 1 – 2 mPa.s 
 Specifická hmotnost (20°C) : 0,74 g/ml 
 Bod vzplanutí (ISO 2592) : 0°C 
 Tenze par (25°C) : 50 mbar 
 Toxicita : TLV 270 ppm 
 Skladovatelnost  : 1 rok :  

 
 
Údaje o označování 
 
Označování symboly podle pravidel EEC je platné : Výstražný symbol nebezpečnosti : F - vysoce hořlavý 
Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. 
 
 
Balení 
 
Láhev : 20 ml - 1 I 
Plechovka : 1l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veškeré údaje poskytnuté v tomto dokumentu byly sestaveny s dobrým úmyslem. Všeobecně se má za to, že pocházejí z důvěryhodného zdroje, přesto však 
mají pouze informativní charakter. Firma Loxeal, její zástupci a distributoři v žádném případě nemohou nést právní odpovědnost respektive být právně 
zodpovědní za vzniklé škody nesprávnou aplikací výrobků osobami, jejichž použité metody a postupy se nacházejí mimo rámec kompetence firmy Loxeal, jejich 
zástupců a distributorů a proto tedy nemohou být jimi ovlivněny. Je plně v kompetenci uživatele se rozhodnout zda výrobek je vhodný pro daný účel použití, zda 
použité postupy a metody nebo přípravy jsou v souladu s údaji uvedenými ve firemní literatuře. Uživatel rovněž zodpovídá za dodržení a osvojení si takových 
opatření, jež jsou všeobecně doporučovány pro ochranu osob a majetku při manipulaci a zacházením s výrobky firmy Loxeal včetně jejich aplikace. 


