
Primers en Activators
RITE-LOKTM Activators en Primers zijn ontworpen voor het optimaliseren van de prestaties van het assortiment lijmen. RITE-LOKTM 
activators en primers voor cyanoacrylaat lijmen versnellen de uitharding op poreuze en zure oppervlakken en maken verlijming op 
substraten als polyethyleen, polypropyleen en zelfs Tefl on® mogelijk. Als RITE-LOKTM activators gebruikt worden in toepassingen 
na assemblage, maken ze uitharding van cyanoacrylaat lijmen buiten het verbindingsoppervlak mogelijk en bevorderen ze de diepte 
van de uitharding.
RITE-LOKTM anaërobe en structurele activators zijn ontworpen om de uithardingssnelheid te verhogen van bevestigingsmiddelen, 
borgingsmiddelen, afdichtingsmiddelen, pakkingsmaterialen en algemene verlijming van metalen. Indien gebruikt op inactieve 
substraten, zoals geanodiseerd metaal, roestvrij staal, gegalvaniseerde onderdelen, etc. kan een sterke hechting worden verkregen.

Activator AC11 
Cyanoacrylaat activator
Universele activator
Formulering op heptaanbasis
Gebruikt voor activering voor en na assemblage

AC12
Cyanoacrylaat activator
Ontworpen voor gevoelige kunststoffen
Isopropylalcohol-formulering
Gebruikt voor cosmetisch kritieke verbindingslijnen en 
medische toepassingen
Gebruikt voor activering voor en na assemblage

AC38
Structurele anaërobe activator
Heptaan/Isopropylalcohol mengsels
Ontworpen voor gebruik met SA30 structurele lijm

AC64
Anaërobe activator/primer
Formulering op heptaanbasis
Ontworpen om snelle uitharding te verkrijgen bij 
anaërobe lijmen
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Verhoogt de uithardingssnelheid
Maakt verlijmen op inactieve substraten mogelijk
Ideaal voor de snelle assemblage
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Gemakkelijk te gebruiken
AC68 maakt eenvoudig en snel verwijderen van overtollige 
cyanoacrylaat lijmen mogelijk
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•

Primer AC77
Polyolefi n primer voor cyanoacrylaten
Formulering op heptaanbasis
Gebruikt voor oppervlaktebehandeling
Maakt verlijming van moeilijke oppervlakken mogelijk, zoals 
polyethyleen, polypropyleen en Tefl on® 

Debonder en Cleaner AC68
Lijmverwijdering/losmaken van de huid
Ideaal voor het verwijderen van uitgeharde en niet-uitgeharde 
cyanoacrylaat lijmen van werkoppervlakken en onderdelen

AC70
Reinigings-/ontvettingsmiddel
Multifunctioneel industrieel reinigingsproduct 
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STERKTE, SNELHEID, 
BETROUWBAARHEID



Categorie Product Korte omschrijving Chemisch type Uiterlijk/ Kleur Soortelijk gewicht (bij 25°C) Viscositeit cPs Vlampunt (°C)

Activator AC11 Activator voor snelle uitharding van cyanoacrylaat lijmen Organisch oplosmiddel Helder 0,70 1 <15 

AC12 Activator voor snelle uitharding van cyanoacrylaat lijmen. 

Speciaal geformuleerd voor gebruik op gevoelige kunststoffen.

Organisch oplosmiddel Helder ~0.8 ~2 <12 

AC38 Activator voor SA30 structurele lijm Koolwaterstofbasis Donkerbruin 0.79 0,6 -4

AC64 Activator voor snelle uitharding van anaërobe lijmen 

en afdichtingsmiddelen

Koolwaterstofbasis Helder, lichtgroen ~0.71 ~0.5 -5

Primer AC77 Cyanoacrylaat primer voor lastig te verlijmen kunststoffen Organisch oplosmiddel Helder 0,70 1 1 

Debonder en Cleaner AC68 Debonder om het verwijderen van cyanoacrylaat lijmen 

te bevorderen

Koolwaterstofbasis Helder ~1.2 ~2 68

AC70 Reinigingsmiddel in aerosol Koolwaterstofbasis Helder ~0.7 0.36 -40
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Belangrijke kennisgeving:

De informatie in deze brochure is gebaseerd op tests en gegevens die volgens 3M betrouwbaar zijn, echter de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke uitspraken in informatie wordt niet gegarandeerd. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of een specifieke 3M Rite Lok geschikt is voor de beoogde doeleinden en voor de toepassingsmethode van de gebruiker.
Op alle aansprakelijkheidskwesties met betrekking tot 3M Rite Lok zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing, indien toepasselijk naar geldend recht.


