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MG Activator
Speciální aktivátor pro lepení problematických materiálů  

tekutými kyano-akrylátovými lepidly.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

MG Activator MGA Lahvička 15 ml 1 03.0041

Vlastnosti: Výhody:
• Aktivuje kontaktní plochy před 

procesem lepení
• Jednoduchá aplikace (štětec ve víčku)
• Rychlé odvětrávání (cca 10 sekund)

• Usnadnění lepení problematických 
materiálů

• „Čisté“ ruce pro samotný proces lepení
• Lepení lze uskutečnit „ihned“

Aplikace:

MG ACTIVATOR se používá ve všech odvětvích, kde je nutno slepit problematické materiály jako silikon, teflon, PP, 
PE, ale i jiné, zejména mastné plasty a kde použití běžného kyano-akrylátového lepidla selhalo. Aplikace produktu 
MG ACTIVATOR ve spojení s lepidly RETECH POLYFIX R, POLYFIX R 575, SUPER GLUE PEN nebo GEL SUPERGLUE 
napomáhá dosažení optimálního výsledku lepení.

Lepený spoj lze plně zatížit po 24 hodinách od aplikace.
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Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

1. Lepené plochy mechanicky očistit, odmastit vhodným odmašťovačem RETECH a nechat odvětrat.

2. Je-li to možné, styčné plochy vždy zdrsnit brusným papírem P80 (pro lepení teflonu, PP a PA je to 
podmínkou).

3. Zdrsněné plochy znovu odmastit a nechat odvětrat.

4. MG ACTIVATOR aplikovat v 1 až 2 vrstvách pomocí štětečku umístěného ve víčku a nechat odvě-
trat (odvětrání probíhá rychle, zpravidla do 10 sekund).

5. Ihned po odvětrání provést lepení vybraným typem RETECH kyano-akrylátového lepidla.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Konzistence Tekutina
Báze Heptan
Barva (vizuálně) Transparentní
Zápach Charakteristický, slabý po aminech
Hustota (při T= 20 °C) 0,7 g/cm3

Viskozita 1 mPa/s
Teplota varu +90 °C
Teplota vznícení -1 °C
Aplikace Štětec ve víčku
Doba použitelnosti 12 měsíců

Skladování:

Na suchém místě, při teplotě: T= +5 °C až +30 °C. Nevystavovat přímému slunečnému záření.


