
P7649 Activator är för aktivering av anaroba låsvätskor och tätningsmedel, (svarta flaskor och tuber.) 
P7649 Activator påskyndar härdningsprocessen vid behov samt aktiverar inaktiva / passiva material 
för härdning som t.ex. plast och rostfritt stål. P7649 rekommenderas även vid låsning och tätning 
i temperatur under +15°C vilket ökar härdningshastigheten som är låg i lägre temperaturer.

P7649
ACTIVATOR - ANAEROBICS

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• För aktivering av inaktiva / passiva material
• För snabbare härdning av låsvätskor och gängtätningar
• Rekommenderas vid låsning och tätning under +15°C

INFORMATION
P7649 är en aktivator som påskyndar härdningsprocessen vid 
behov och aktiverar inaktiva/passiva material för härdning. 

Inaktiva material är de som inte innehåller koppar t.ex. plast, 
glas, keramer etc. Passiva material är de som har mycket låg 
halt av koppar som t.ex. aluminium och rostfritt stål. Koppar 
aktiverar anaeroba limmer för härdning och P7649 bereder ytor 
med koppar, salt och alifatisk amine och gör ytor mycket aktiva.

INSTRUKTION
1. Ytor som ska appliceras ska vara rena från fett, smuts, damm 
    och annat. Använd med fördel P7063 Cleaner vid rengöring.
2. Applicera P7649 Activator på båda ytorna och låt torka,                    
    detta aktiverar material eller när snabbare härdning önskas.
3. Applicera lås- eller tätningsmedlet och montera ihop.
4. Härdningstiden är beroende av temperatur och metallers 
    aktivitet (innehåll av koppar).

AKTIVA YTOR 
Ytor som applicerats med P7649 är aktiva under 30 dagar 
om applicering av låsvätskor eller tätningsmedel göras vid 
ett senare tillfälle.

MILJÖ & SÄKERHET
P7649 innehåller brandfarliga lösningsmedel. 
Försiktighet måste vidtas för att undvika öppna lågor. 
Mer information se säkerhetsdatabladet.

FÖRPACKNING
P7649 Activator 200 ml aerosol.

Aluminium (låg kopparhalt)
Anodiska beläggningar
Glas
Kadmium 
Keramer
Krom
Nickel

Oxider
Rostfritt stål
Syrafast stål
Silver
Tenn
Zink /förzinkade ytor
Plaster

INAKTIVA / PASSIVA MATERIAL

P7649
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:  Denna produkt och de extramaterial som normalt kan kombineras, kan ge skadliga hälsoeffekter från mindre hudirritation till allvarliga system effekter. Inget av dessa material ska användas, lagras eller transporteras 
fram till hanteringen utan försiktighetsåtgärder och rekommendationer som anges i säkerhetsdatabladet (SDB) för detta och alla andra produkter som används används av alla personer som ska arbeta med produkten. Garanti: Alla produkter som köpts från eller 
levereras av Payback AB omfattas av de villkor som anges. Payback AB garanterar endast att dess produkt kommer att uppfylla de specifika krav som anges här eller i andra publikationer. All annan information som tillhandahålls av Payback AB är övervägd, men är försedd
med det uttryckliga villkoret att kunden ska göra sin egen bedömning och bestämma produktens lämplighet för ett visst ändamål. Payback ger ingen annan garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive annan information, data är sammaförd och är baserad eller 
de resultat som skall erhållas för användningen därav; att någon produkt ska vara säljbar eller lämplig för något                                                                                                                                                                                          specifikt  ändamål eller att användningen av sådan information eller produkt inte bryter mot något patent.

PRODUKTINFORMATION

Leverantör:
Payback AB  Företagsvägen 3  SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-207 00  sweden@payback.se . www.payback.se

Teknologi
Kemisk typ
Lösningsmedel
Färg
Torkningstid

Cyanoakrylat
Amine och koppar
n-Heptan
Transparent
60 sekunder

TEKNISK INFORMATION


