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Špeciálny prípravok pre dokonalú úpravu povrchu spojovaných dielov. Umožňuje prácu aj s neželez-
nými či povrchovo zušľachtenými materiálmi (napr. hliník a jeho zliatiny, nerezová oceľ, chróm, nikel, 
zinok, umelé hmoty, keramika alebo špeciálne povrchovo upravené materiály čiernením, fosfátovaním, 
kalením ap.) pred vlastnou aplikáciou tmelu ANAKIT. Urýchľuje vytvrdenie a dosiahnutie maximálnej 
pevnosti spoja. Umožňuje prácu a vytvrdenie tmelov ANAKIT aj pri nízkych teplotách až do 5°C.

POUŽITIE 
ANAKIT® AKTIVÁTOR dokonale pripravuje povrch a použí-
va sa najmä v prípadoch, keď je potrebná zvýšená rýchlosť 
vytvrdenia anaeróbnych tmelov ANAKIT®, pre aplikácie na 
pasívnych materiáloch ako je hliník a jeho zliatiny, nerezová 
oceľ, chróm, nikel, zinok, umelé hmoty, keramika alebo špe-
ciálne povrchovo upravené materiály (napr. čiernením, fo-
sfátovaním, kalením ap.). Zároveň sa používa v prípadoch, 
kde je veľká škára alebo vôľa. Umožňuje vytvrdnutie tmelov 
ANAKIT® pri nízkych teplotách až do +5° C.

VÝHODY
• Jednoduchá aplikácia
• Optimálna príprava povrchu
• Umožňuje spájanie rôznorodých materiálov
• Urýchľuje vytvrdnutie
• Umožňuje prácu za nízkych teplôt

NÁVOD NA POUŽITIE
1. ANAKIT® AKTIVÁTOR nastriekajte na obidva povrchy ur-

čené na spojenie, ktoré predtým boli zbavené starých 

tesniacich materiálov (napr. výrobkom REMOVER® TAL) 
a mastnôt (napr. výrobkom TECHNOSOL®). Pre malé škáry 
postačí ošetriť len jednu stranu.

2. ANAKIT® AKTIVÁTOR nechajte riadne odpariť tak, aby bol 
lepený povrch kompletne suchý.

3. Po aktivácii povrchov naneste požadovaný typ tmelu ANA-
KIT® na jednu alebo obe plochy a diely okamžite zmontujte.

4. Pokiaľ je to možné, pohybujte niekoľko sekúnd lepený-
mi povrchmi voči sebe, aby došlo k riadnemu rozotreniu 
tmelu pre jeho maximálnu účinnosť.

5. Montované diely zaistite a nehýbte s nimi tak dlho, ako sa 
dosiahne manipulačná pevnosť tmelov ANAKIT®.

TECHNICKÉ DÁTA
Farba: svetlo zelená
Bod topenia: 90 až 104 °C
Teplota vzplanutia: -5 °C
Hustota (20 °C): 723 kg/m3

ANAKIT® AKTIVÁTOR

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
250 ml sprej 550 900




