
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Roztok pro urychlení tuhnutí anaerobních adhesiv.

✓ Urychluje tuhnutí
✓ Certifikace NSF K3 – pro užití v potravinářském průmyslu

Anaerobic Activator se doporučuje pro urychlení tuhnutí anaerobních adhesiv na aktivních a pasivních
kovech. Lze užit pro urychlení tuhnutí ve větších mezerách mezi spoji a hlubších závitech, či na dílech za

studena. Jako roztok se Anaerobic Activator také dobře čistí.

1. Aplikujte Anaerobic Activator na všechny kovové části spoje a nechejte 30 – 60 sekund schnout.

2. Ihned díly spojte s použitím anaerobního adhesiva.
3. Čas pro dosažení počáteční pevnosti se zkrátí na cca 20 – 120 sekund podle typu adhesiva a okolních 

podmínek (teplota, typ povrchu, velikost závitu, velikost mezery)
Důležité: Roztok může nepříznivě působit na jisté povrchy, např. plast a povlak. Doporučujeme před použitím 
zkontrolovat kompatibilitu.
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INSTRUKCE

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Anaerobic Activator ANAC 200 ml ve spreji 86545

ANAEROBIC ACTIVATOR



Číslo výrobku: 86545

Název: Anaerobic Activator

Životnost:               36 měsíců
Kód celního sazebníku: 38140090

Bezpečnostní list: ano

Barva: Průzračná
Konzistence: kapalina

Báze pryskyřice: Dimetyléter 
VOC: 664 g/l

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

ANAEROBIC ACTIVATOR

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Aktivní kovy Pasivní kovy

Mosaz Bronz Hliník Eloxovaný povrch

Měď Železo Pozinkovaný povrch Hořčík

Nikl Pasivovaný povrch

Nerezová ocel Titan

Zinek


