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AKTIVNÍ PRIMER  
Active Primer 

POPIS Aktivní primer je základový nátěr typu „vše v jednom produktu“ s doplňkovými 
funkcemi a je určený pro technologii lepení skel polyuretanovým lepidlem (PU). 
Slouží jako adhezní prostředek na sklo, keramické sítotisky a laky pro všechny PU  
lepicí a těsnicí materiály. Současně je Aktivní primer i PU aktivátor pro zbytky PU 
lepidel, PU přednátěry a RIM vrstvy. 

VLASTNOSTI - urychluje přilnavost PU 
 - adhezní prostředek pro zbytky housenek PU lepidel 
 - splňuje OEM požadavky na prvovýrobu 
 - extrémně vysoká UV ochrana 

- adhezní prostředek pro sklo a keramický sítotisk 
- adhezní prostředek pro RIM vrstvy 
- adhezní prostředek pro PU přednátěry 
- adhezní prostředek pro laky 
- dobrá antikorozní ochrana 

TECHNICKÁ DATA Báze : reaktivní molekulární PU sloučenina 
Forma : kapalina 

 Barva / vzhled : černá 
 Vzhled : kapalina 
 Zápach : charakteristický 

Hustota při +20 °C : 0,93 g/cm3 
 Bod vzplanutí : -4 °C 
 Bod varu : +76 °C 
 Teplota při zpracování : +10 – +50 °C 
 Doba odvětrání : min. 10 minut při +23 °C/50 % r. v. 

Skladovatelnost : 12 měsíců při teplotě 0 – +35 °C v neo-
tevřeném obalu 

OBLAST POUŽITÍ  Slouží jako adhezní prostředek a UV ochrana pro lepicí a těsnicí materiály při le-
pení autoskel. Mimo to ještě jako adhezní prostředek pro PU přednátěry (např. 
Volkswagen), adhezní prostředek pro zbytky housenek PU lepidel a RIM vrstvy 
(např. Opel). 

ZPŮSOB POUŽITÍ Před aplikací primeru musí být lepené plochy čisté a odmaštěné. Doporučujeme 
použít čističe Liqui Moly – Liquiclean 1599 nebo Čistič a ředidlo (obj. č. 6130) na 
kontaktní lepené plochy karosérie a skla, příp. na keramický sítotisk na skle. Pro 
odstranění veškerých nečistot je nutné ještě sklo očistit např. Pěnou na čištění skel 
Liqui Moly (obj. č. 1512). Před aplikací musí být primer dobře promíchán protřepá-
ním (min. 45 sekund po uvolnění kuličky v lahvičce). 

 Upozornění 
 Primer je citlivý na vzdušnou vlhkost! Obsah tuby a 30 ml lahvičky je 

po otevření nutno spotřebovat na jedno použití. Otevřenou 100 ml 
lahvičku je potřeba po odběru potřebného množství primeru ihned 
uzavřít a zbytek primeru je možno použít v průběhu dalších 3 dnů. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 10 ml  hliníková tuba Obj. č. 6180 D-F-I 
 30 ml hliníková lahvička Obj. č. 6181 D-F 
 30 ml hliníková lahvička Obj. č. 7549 RUS 
 100 ml hliníková lahvička Obj. č. 6182 D-F-I 
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