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TECHNICKÝ LIST 
Frame Fast® 303 EU  

Tekutý aktivátor pro kyanakrylátová lepidla  
 
Obsah:           Prodejní jednotka: 
500 ml plastová lahvička     1 ks 
5 l kanystr       1 ks 
Chemický základ: 
Alifatické uhlovodíky, aceton, aniontový iniciační reaktant 
Fyzikální vlastnosti: 
Hustota při 20 °C: 0,705 g/cm3

Teplota vzplanutí: -20 °C  
 
Popis: 
Aktivátor Frame Fast® 303 EU urychluje vytvrdnutí kyanakrylátových lepidel. Použití 
Frame Fast® 303 EU je nutné: 
 aby bylo vytvrzeno ještě kapalné kyanakrylátové lepidlo 
 pokud nejsou okolní podmínky optimální (např. suchý vzduch, chladno) 
 u velkých vrstev lepidla  
 při lepení inaktivních materiálů  

 
Frame Fast® 303 EU se používá následujícím způsobem: 
 pro toto použití je bezpodmínečně nutný vhodný ventil pro postřik  
 nanést nepřerušenou housenku Frame Fast® kyanakrylátového lepidla  
 je nutné dbát na to, aby rám a tkanina byly v kontaktu 
 okamžitě rozetřít tekuté lepidlo plochým nástrojem  
 nastříkat aktivátor Frame Fast® 303 EU, lepidlo okamžitě tvrdne; pro dosažení hladkého 
povrchu je nutno stříkat z dostatečné vzdálenosti (cca 30 cm) 

 zbytky tkaniny odstřihnout  
 potažený rám je hotov (maximální pevnost je zaručena po 24 hodinách) 

 
POZOR: Aktivátor může poškodit lakované povrchy jako např. termoplasty! 
 
Údaje uváděné v tomto technickém listu, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků Cyberbond, se zakládají na našich 
nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, 
doporučujeme provést dostatečný počet vlastních pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě 
zde uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá 
nedbalost. 
 
změněno: leden 2005 
 


