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Двокомпонентний клей, який складається з в’язкого гелю —

ціаноакрилату, який швидко полімеризується, та аерозолю-

активатора. 

 

   ПЕРЕВАГИ 
 

• висока міцність та швидкість склеювання 

• ідеальний для використання на вертикальних поверхнях 
– не стікає; 

• особливо підходить для приклеювання поверхонь, які 
мають пористу або шорстку структуру. 

 
 

   ЗАСТОСУВАННЯ 
 

• в основному застосовується для монтажу та ремонту дерев'яних деталей; 

• підходить для дерева, MDF(деревоволокниста плита середньої щільності) та всіх дерево-
похідних матеріалів, а також каменю, мармуру, кераміки, скла, гуми, більшості пластиків, 
шкіри та ін.; 

• активатор необхідний для прискорення процесу приклеювання. 
 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

Показники Значення 

Колір безбарвний 

Зовнішній вигляд компонентів рідкий гель /аерозоль 

Густина (ASTM D1875) [г/см³]  1,05 ± 0,01 

Точка спалаху [°C]  81 

В'язкість (ASTM D1084) при 25°C [мПа*с] 1500  

Час хвату [c] 4 

Термостійкість [°C] -20 до +70 

Умови застосування Значення 

Температура застосування [°C] +5 до +35 
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   СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
 
Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією з техніки безпеки, що наведена нижче, а також 
в паспорті безпеки продукту (MSDS). 
 

Підготовка поверхні 

• поверхні для приклеювання повинні бути чистими, сухими, знежиреними, вільними від 

забруднень та речовин, що зменшують адгезію.  

 

Підготовка продукту  

• температура клею та матеріалів для приклеювання під час клейки повинна відповідати 

рекомендаціям зазначених у таблиці вище. 
 

Нанесення 
 

• нанесіть активатор на одну з поверхонь, витримайте кілька хвилин;  

• потім нанесіть клей на другу поверхню та міцно притисніть один до одного на декілька 

секунд; 

• найкращий клейовий шов для цього продукту - 0,2 мм; 

• використовуйте при температурі від +5 до +35°C. 

Обмеження застосування/Примітки 

• ціанакрилати повинні зберігатися в оригінальній герметичній упаковці; 

• не нагрівати; 

• будьте обережні - ціанакрилати можуть миттєво приклеюватися до шкіри; 

• рекомендується провести попередні випробування на сумісність поверхні з активатором 
перед застосуванням. Наявний у складі активатора розчинник може впливати на певні 
види пластмас та покриттів; 

• може спричинити серйозне подразнення очей; 

• може загуснути у тюбику при нещільному закриванні! 

 

ОБМЕЖЕННЯ / ПРИМІТКИ 
 
Усі наведені параметри ґрунтуються на випробуваннях та лабораторних тестах, проведених 
відповідно до внутрішніх стандартів виробника, й залежать від умов затвердіння продукту 
(температури упаковки, навколишнього середовища, основи, якості використовуваного 
обладнання та навичок особи, яка використовує продукт). 
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ТРАНСПОРТУВАННЯ/ЗБЕРІГАННЯ 
 
Продукт можна зберігати до 18 місяців з дати виготовлення в оригінальній закритій упаковці в 
сухому місці, захищаючи від морозу та перегріву, при температурі від +5°C до +25 °C. 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 

З активатором слід поводитися як з легкозаймистою речовиною, дотримуючись місцевих 

нормативів.  

 

Вогненебезпечно! Зберігати далеко від джерел вогню. Виключити контакт активатора або його 

випарів з відкритим полум'ям або електроприладами, які не мають іскро-захисту. 

 

Уникайте тривалих або багаторазових контактів активатора зі шкірою. Рекомендується 

застосовувати у добре провітряних приміщеннях. 

 

Докладнішу інформацію дивіться у Паспорті Безпеки Продукту. 

 

Наведені дані, рекомендації та вказівки ґрунтуються на поточному стані знань, результатах 

досліджень й випробувань, та були розроблені згідно з чинними правилами виробника та його 

постачальників. Запропоновані методи роботи вважаються загальноприйнятими, однак 

користувач продукту повинен переконатися у тому, що використані матеріали підходять для 

досягнення запланованих ним цілей. Ані Компанія, а ні її уповноважені представники не несуть 

відповідальності за будь-які збитки, спричинені неправильним або помилковим застосуванням 

продукту. 
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