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EIGENSCHAPPEN 

• Activator en Primer in 1, dus optimale voorbereiding van het lijmoppervlak. 

• Schoon en droog te verwerken. 

• Primer voor zeer moeilijk te verlijmen substraten. 

• Versnelt het drogingsproces van Innotec Clear Bond, Quick Bond, Fast Glue 1 en 3. 

• Vrij van gevarensymbolen. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSCHRIJVING 
Acti-Prim is een unieke transparante activator / primer in een duurzame stift om op een schone en professionele manier moeilijk te verlijmen 
substraten te kunnen herstellen en verlijmen. 
 
Acti-Prim optimaliseert de hechting van cyanoacrylaatlijmen, zoals Clear Bond, Quick Bond en Fast Glue 1+3, en versnelt het doordrogingsproces 
van dit type lijmen. Bijkomend voordeel van deze stift is dat hij volgens de Europese wet op chemische producten niet als gevarengoed wordt 
ingedeeld. 

 
ALGEMEEN 

VERPAKKING Stift 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

Basis:  Alcoholen en organische oplosmiddelen 

Consistentie:  Stift 

Verwerkingscondities:  +5°C tot +35°C 

Soort ondergrond:  Nagenoeg alle ondergronden 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Te verlijmen oppervlakken met Repaplast Cleaner 
Antistatic reinigen en vervolgens 10 minuten laten uitdampen. 

Methode van aanbrengen:  Stift openen, Acti-Prim op één van de te verlijmen zijden aanbrengen en dit 30 seconden laten 
uitdampen. Op de andere zijde cyanoacrylaatlijm (vb. Innotec Clear Bond, Quick Bond, Fast Glue 1+3) 
aanbrengen en beide delen binnen de 60 seconden samenvoegen. Afhankelijk van het type ondergrond 5 
à 10 minuten laten drogen alvorens te belasten. 

Stofdroog:  ± 60 seconden 

Aanbevolen laagdikte:  1 dunne gesloten laag 

Houdbaarheid:  24 maanden 

Opslagcondities:  Koel, droog en vorstvrij bewaren 

Batchcodetype:  F 

Bijzonderheden:  De stift is niet navulbaar. 

EAN-Code:  5400563001318 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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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