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EIGENSCHAPPEN 

• Maakt het monteren van zelfklevende folie zeer eenvoudig. 

• Vervliegt volledig. 

• Geeft een zeer snelle hechting. 

• Geeft een professioneel resultaat. 

• Zorgt ervoor dat reclameteksten perfect te positioneren zijn. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 
Application Activator is een universele, snel vervliegende applicatievloeistof voor het monteren van zelfklevende reclameteksten, stickers en 
folies. Door zijn unieke samenstelling behoudt het product precies lang genoeg zijn werking. Daardoor combineert het de voordelen van droog 
en nat plakken. 
 
De reclametekst, sticker of folie is perfect te positioneren. Het resultaat is een professionele montage met een snelle hechting zonder 
luchtblazen en zeepresten. Doordat er geen chemisch residu achterblijft, bereikt de reclametekst, sticker of folie zijn optimale hechting. 
 
Application Activator vervliegt totaal en is daardoor de perfecte hulp voor het aanbrengen van grote en kleine stickers en reclameteksten. Hierbij 
moet men denken aan toepassingen in de reclame-, bouw- en mobiliteitsbranche. 
 
Door de verpakking in een spuitflacon met trigger is Application Activator zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. Bovendien zorgt 
deze verpakking ervoor dat het product schoon blijft en lang houdbaar is. 

 
ALGEMEEN 

 

VERPAKKING Flacon met vernevelaar 500ML 

ARTIKELCODE 80.0895.6100 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

Basis:  Een mengsel van oppervlakte-actieve stoffen, kleurstof, water en alcohol 

Volumieke massa / dichtheid:  ± 995 kg/m³ 

Consistentie:  Vloeibaar 

Viscositeit:  1 mPa.s 

Oplosmiddelen:  Alcoholen 

Verwerkingscondities:  +10°C tot +40°C 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond, niet warmer dan 40°C. Glazen ondergronden 
reinigen met Innotec Foam Glass Clean Plus. Overige ondergronden reinigen met Innotec Multisol of 
Innotec Seal and Bond Remover. 

Methode van aanbrengen:  Flacon goed schudden voor gebruik. Application Activator op het oppervlak spuiten. De schutfolie van de 
sticker verwijderen en op de Application Activator aanbrengen. De sticker op de juiste positie 
aanbrengen. Wachten tot de sticker op het oppervlak kleeft. 

Reinigen handen:  Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:  2 jaar in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:  Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:  F 

EAN-Code:  5400563031568 

 

 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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