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PRODUKTBLAD

Casco® Activator 22
Lösningsbaserad vidhäftningsförbättrare för icke-porösa material.

PRODUKTBESKRIVNING
Casco® Activator 22 är en lösningsmedelsbaserad färg-
lös klar vidhäftningsförbättrare, som reagerar med 
fukt och avsätter aktiva grupper på underlaget. Casco® 
Activator 22 är utformad för behandling av limytor fö-
re applicering av Casco® STP-baserade lim och tät-
ningsmedel.

ANVÄNDNING
Casco® Activator 22 används för att förbättra vidhäft-
ningen på icke-porösa underlag som metaller, plast 
och målade ytor

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Förbättrad vidhäftning på olika icke-porösa underlag▪
Kort flash-off tid▪
Lätt att använda▪
Transparent▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Lösningsbaserad vidhäftningsförbättrare

Förpackning 250 ml flaska

Färg Färglös, klar

Hållbarhet 12 månader från produktionsdagen, om den förvaras i oskadad, original, 
förseglad förpackning och om lagringsvillkoren är uppfyllda.

Lagringsförhållanden Förvaras under torra förhållanden, där det skyddas från direkt solljus och 
vid temperaturer mellan +5 ° C och +25 ° C.

Förbrukning ~20 ml / m2

Omgivande lufttemperatur +5 °C to +40 °C, min. 3 °C över daggpunkts temperaturen

Underlagets temperatur +5 °C to +40 °C, min. 3 °C över daggpunktstemperaturen

Avluftningstid Minimum 10 minuter (vid 23 °C / 50 % r.h.) 
Maximum 2 timmar (vid 23 °C / 50 % r.h.)
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UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad 
är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata 
kan variera beroende på omständigheter utanför vår 
kontroll.

BEGRÄNSNINGAR
Casco® Activator 22 innehåller lösningsmedel som 
kan påverka underlaget. Förtest skall göras.

▪

Applicera aldrig på sugande/porösa underlag ef-
tersom det finns risk att den inte torkar ordentligt 
och fogmassan från att härda.

▪

Skydda intilliggande ytor genom maskeringstejp vid 
behov.

▪

Om Casco® Activator 22 stänks av misstag på intillig-
gande ytor, torka av omedelbart med en ren, torr 
trasa.

▪

Casco® Activator 22 är ett fuktreaktivt system. För 
att bibehålla produktkvaliteten är det viktigt att för-
sluta behållaren med det inre plastfodret omedel-
bart efter användning.

▪

När ytbehandlingen är klar måste locket skruvas på.▪
Långvarig exponering för atmosfärisk fukt gör att Ca-
sco® Activator 22 blir inaktivt.

▪

Kasta omedelbart Casco® Activator 22 om det har bli-
vit ogenomskinligt istället för klart. Kassera produk-
ten ca. en månad efter öppning om den används ofta 
eller efter två månader vid sällsynt användning.

▪

Späd eller blanda aldrig Casco® Activator 22 med 
andra ämnen.

▪

Produkten får inte användas för bearbetning / utjäm-
ning av produkter eller som rengöringsmedel.

▪

Om den används på genomskinliga eller genomskinli-
ga underlag som flytglas, plast etc. är ett tillfredsstäl-
lande UV-skydd obligatoriskt.

▪

Sök tillverkarens råd och utför tester på originalsub-
strat innan du använder Casco® Activator 22 på ma-
terial som är utsatta för sprickbildning.

▪

Tester med faktiska underlag och förhållanden måste 
utföras för att säkerställa vidhäftning och material-
kompatibilitet.

▪

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring 
och avfallshantering av kemiska produkter, ska använ-
darna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet 
(SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska 
och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett, olja, 
damm och kontamineringar. Vidhäftningen kan även 
förbättras genom att kombinera processen med annan 
förbehandling som slipning och rengöringinnan aktive-
ringen.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Torka av fog ytorna med en ren, luddfri pappershand-
duk fuktad (inte våt) med Casco® Activator 22. Doppa 
aldrig duken i aktivator burken. Torka bara av ytan 
med en ren sida av handduken. Fukta aldrig samma 
duk två gånger och byt den ofta.
Casco® Activator 22 ska appliceras sparsamt eftersom 
överskott av aktivator kan leda till vidhäftningsförlust. 
Om det förbehandlade ytan inte limmas inom den 
maximala avluftningstiden måste aktiveringsprocessen 
upprepas (endast en gång). Idealisk applicering och 
yttemperatur är mellan 15 ° C och 25 ° C. Åtgången 
och appliceringsmetod beror på underlagets specifika 
karaktär. Förslut behållaren omedelbart efter varje an-
vändning.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan pro-
duktens prestanda variera från land till land. Vänligen 
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-
skrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna 
avseende applikation och slutanvändning av Cascopro-
dukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande 
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lag-
ras, hanteras och används under normala förhållanden 
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i ma-
terial, underlag och den aktuella platsen variera på så-
dant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet el-
ler lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med 
hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det 
må vara varken härledas från denna information eller 
från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt be-
träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid 
användningen även tas till tredje mans ägande och 
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-
der förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- 
och leveransbestämmelser är gällande. Användaren 
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den 
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan er-
hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se
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