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Termékleírás
A SABA Aktivator 9707 egy erős egykomponensű, tapadást elősegítő anyag.

Alkalmazási területek
A SABA Aktivator 9707 alkalmas arra, hogy – SABA MS Polymer termékekkel együtt – ragasztást
elősegítő anyagként alkalmazza olyan, nem–porózus alapanyagok tisztítására és előkezelésére, mint
a fémek, műanyagok, bevonatok és lakkok.

Előnyei
• Nem tartalmaz izocianátokat vagy más CMR anyagokat
• Rövid párolgási idő
• Egylépcsős tisztítás és aktiválás (könnyű szennyeződés esetén)

Műszaki jellemzők*

Bázis titanát

Viszkozitás 23 °C-on (EN 12092) kb. 10 mPa.s

Sűrűség (EN ISO 2811-2) kb. 800 kg/m3

Szilárdanyag tartalom kb. 1%

Felhasználási hőmérséklet min. +5 °C / max. +35 °C

Alapanyag hőmérséklet min. +5 °C / max. +35 °C, +3 °C a harmatpont felett

Száradási idő (minimum) kb. 10 perc

Nyitott idő (maximum) kb. 3 óra

Kiadósság kb. 100 g/m2

Szín (standard) átlátszó

Kiszerelés 1 literes kanna (a csomagolás 12 egységet tartalmaz)

Polcidő 12 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban közvetlen

napfénytől és nedvességtől védett helyen tárolva.

Felbontás után korlátozott polcidő.

Tárolási hőmérséklet min. +5 °C / max. +25 °C

* SABA Analízis Módszer szerint ellenőrizve, amennyiben nincs másként feltüntetve.
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Felvitel: tiszta, száraz, szöszmentes ronggyal.

Felhasználási javaslat

A ragasztási felület előkészítése: A ragasztandó felületeknek méretileg stabilnak, száraznak,
homogénnek és zsír-, olaj-, por- valamint laza, kiálló részektől mentesnek kell lenniük.

Felületi előkezelés: Használat előtt megfelelő terepviszonyok mellett ellenőrizze a kompatibilitást
és a tapadást, vagy kérjen tanácsot a SABA-tól.

Alkalmazás: Az aktivátort egy vékony, egyirányú, egyenletes rétegben kell felhordani. Javasoljuk,
hogy jegyezze fel a felbontás dátumát a csomagoláson, és egy kis üvegbe töltse át a szükséges
mennyiséget. Ezt követően azonnal zárja vissza a csomagolást. Ne töltsön vissza maradék anyagot a
csomagolásba.

Megkötő mechanizmus: A szárítási idő a páratartalomtól és a hőmérséklettől függ.

Biztonsági előírások
A SABA nagy hangsúlyt fektet termékei biztonságos és felelősségteljes felhasználására. További
biztonsági információk tekintetében olvassa el a megfelelő SABA Biztonsági Adatlapot.

Fontos
A csomagolás felbontása után a termék eltarthatósága korlátozott, ezért a terméket a lehető
leghamarabb fel kell használni. Ha a termék elszíneződik, zavaros vagy sűrűbb, akkor már nem
használható.


