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Špeciálny aktivátor pre lepenie problematických materiálov  
tekutými kyano-akrylátovými lepidlami.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

MG Activator MGA Fľaštička 15 ml 1 03.0041

Vlastnosti: Výhody:
• Aktivuje kontaktné plochy pred 

procesom lepenia
• Jednoduchá aplikácia (štetec vo viečku)
• Rýchle odvetrávanie (cca 10 sekúnd)

• Uľahčenie lepenia problematických 
materiálov

• „Čisté“ ruky pre samotný proces lepenia
• Lepení je možné realizovať „ihneď“

Aplikácia:

MG ACTIVATOR sa používa vo všetkých odvetviach, kde je nutné zlepiť problematické materiály ako silikón, teflón, 
PP, PE, ale aj iné, najmä mastné plasty a kde použitie bežného kyano-akrylátového lepidla zlyhalo. Aplikácia produktu 
MG ACTIVATOR v spojení s lepidlami RETECH POLYFIX R, POLYFIX R 575, SUPER GLUE PEN alebo GEL SUPERGLUE 
napomáha dosiahnutiu optimálneho výsledku lepenia. Pre lepenie PP a PE sa najviac hodí produkt POLYFIX R 575. 

Lepený spoj je možné plno zaťažiť po 24 hodinách od aplikácie.

MG Activator
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Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

1. Lepené plochy mechanicky očistiť, odmastiť vhodným odmasťovačom RETECH a nechať odvet-
rať.

2. Ak je to možné, styčné plochy vždy zdrsniť brúsnym papierom P80 (pre lepenie teflónu, PP a PA je 
to podmienkou).

3. Zdrsnené plochy znova odmastiť a nechať odvetrať.

4. MG ACTIVATOR aplikovať v 1 až 2 vrstvách pomocou štetca umiestneného vo viečku a nechať 
odvetrať (odvetrávanie prebieha rýchlo, spravidla do 10 sekúnd).

5. Ihneď po odvetraní uskutočniť lepenie vybraným typom RETECH kyano-akrylátového lepidla.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Konzistencia Tekutina
Báza Heptán
Farba (vizuálne) Transparentná
Zápach Charakteristický, slabý po amínoch
Hustota (pri T= 20 °C) 0,7 g/cm3

Viskozita 1 mPa/s
Teplota varu +90 °C
Teplota vznietenia -1 °C
Aplikácia Štetec vo viečku
Doba použiteľnosti 12 mesiacov

Skladovanie:

Na suchom mieste, pri teplote: T= +5 °C až +30 °C. Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.


