
ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH 
 
BONDAN AT91 

Data weryfikacji: 11.04.2019 
Wersja: 1.000 

Strona 1 z 1 
 
 

Drei Bond Polska Sp. z o.o. • Polska, 30-733 Kraków, ul. Bagrowa 1, •Telefon: +48 12 653 25 95; +48 12 290 04 34 •www.bondan.pl •info@bondan.pl                                                     
 

OPIS PRODUKTU 
 

BONDAN AT91 to bezrozpuszczalnikowy aktywator do klejów anaerobowych stosowany w celu: 
- przyśpieszenia polimeryzacji, 
- łączenia materiałów pasywnych, 
- uzyskania połączenia w temperaturze poniżej +15°C, 
- uzyskania połączenia gdy jeden z łączonych elementów nie jest metalem. 
Zastosowanie aktywatora powoduje skrócenie czasu łączenia zarówno wstępnego jak 
i końcowego, co jednocześnie znacznie zmniejsza możliwość pozycjonowania względem siebie 
elementów. W niektórych przypadkach klejenia tworzyw sztucznych (ABS, PS, PC) z metalami 
zastosowanie aktywatora może spowodować zmniejszenie wytrzymałości końcowej złącza. 
 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
 
Forma  ciekła 
Kolor  zielony 
Lepkość w temp. 25°C  5 - 10 mPa∙s  
Gęstość  ~1,0 g/cm3 
Punkt zapłonu   > +100oC 
Czas aktywacji  do 24 h 
  
SPOSÓB UŻYCIA 
 

 Przed rozpoczęciem pracy wskazane jest zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.  

 Zabrudzone powierzchnie należy oczyścić i odtłuścić za pomocą BONDAN Cleaner. 
Przygotowane powierzchnie powinny być suche i mieć temperaturę pokojową. 

 Aktywator nakładać na jeden z łączonych materiałów, klej na drugi. 

 Po nałożeniu aktywatora – połączyć elementy i szybko wypozycjonować.  

 Aktywator skraca czas łączenia ok. 10x.  
 

OKRES MAGAZYNOWANIA 
 

12 miesięcy w temperaturze +5° do +25°C w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach.  
 
OZNAKOWANIE PRODUKTU 
 

Zgodnie z kartą charakterystyki produktu. 
 
OPAKOWANIA 

 
 

Butelki robocze   20 g  
 

 
 

 

Wszystkie podane zalecenia i informacje są oparte na naszych własnych badaniach i jesteśmy przekonani, że są one wiarygodne. Nie 
możemy ręczyć za efekty zastosowania naszych produktów; produkty są sprzedawane, a próbki udostępniane bez gwarancji wyrażonej 
wprost czy też sugerującej, iż są przeznaczone do jakiegoś konkretnego zastosowania. Użytkownik powinien sam przeprowadzić testy 
potwierdzające przydatność produktu do własnych zastosowań. Żaden agent, przedstawiciel lub pracownik naszej firmy nie ma 
upoważnienia do zmiany tej klauzuli. Zapewniamy sobie możliwość zmiany treści  wynikające z postępu technicznego.  

 


