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DEKAVATOR 
Přípravek na zlepšení adheze 

Charakteristika: 
 
DekaVator je čistič a aktivátor v jednom, zlepšuje adhezi na uzavřených podkladech 
pro několik produktů Dekalin, na základě MS polymeru, jako je například výrobková řada 
Dekasyl. Pročtěte si technické listy daného výrobku pro podrobné informace. 
 

Oblast použití: 
 
Předčištění povrchů z obyčejného hliníku, oceli, mědi a mosazi 
Předčištění kovů s práškovým nástřikem 
Předčištění lakovaných kovů (nejprve provést test na podkladu a prověřit možné účinky) 
Předčištění skla s keramickým povlakem 
Předčištění polyesteru (GRP) 
Předčištění ABS 
Předčištění PVC 

 
Vlastnosti: 
 
Rychlé schnutí, suché do pár minut 
Snadné použití, dva kroky v jednom (čištění a aktivace) 
Efektivní použití 
 

Přilnavost: 
 
Vytěkáním na všem na čem by lepidla / tmely DekaSyl bez předčištění nepřilnuly. Krytí má 
DekaVator přibližně 20m2 / lit 
 

Skladování 
 
DekaVator lze skladovat po dobu 12 měsíců v uzavřeném (neotevřeném) obalu na suchém 
místě při teplotách mezi + 5 °C a + 30 °C. 
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Návod na použití: 
 
Podklady musí být čisté, suché, bez prachu a mastnoty. Uchovávejte obal DekaVatoru dobře 
uzavřen, před prvním použitím. Dekavator může být použit přímo z originálního obalu, za 
předpokladu, že je zabráněno kontaminaci a nárůstu viskozity aktivátoru. Aktivátor by měl 
mít transparentní barvu. Mělo by být zabráněno, aby aktivátor mohl přijít do kontaktu s 
vlhkostí, před vytvrzením na zamýšleném podkladu. Proto vrchní zátku úplně neodtrhávejte, 
ale pouze na dvou místech propíchněte. Ihned po použití opět lahvičku s DekaVatorem 
pečlivě uzavřete. Má-li DekaVator mírně mléčně (netransparentní) barvu, došlo k 
nadměrnému kontaktu s vodou, je-li tomu tak je výrobek již nepoužitelný! DekaVator se 
používá jako čistič a aktivátor v 1-kroku. Aktivátor by neměl být aplikován v příliš silné vrstvě. 
Důkladně setřete povrch pomocí čistého, bezbarvého hadříku nebo hedvábného papíru, 
navlhčeného v DekaVatoru. Tímto způsobem bude povrch očištěn a zaktivován v jedné 
operaci. Po několika minutách je DekaVator suchý (rozpouštědlo by mělo být odpařeno, při 
nižší teplotě je delší čas schnutí!), a lze aplikovat tmel nebo lepidlo. Nejlepších výsledků se 
dosáhne, když je lepení / těsnění realizováno do 4 hodin po aplikaci DekaVatoru. Proto 
neaplikujte více aktivátoru, než může být přelepeno do 4 hodin. Vyhněte se kontaktu s 
aktivovaným povrchem, protože mastné prsty mohou způsobit špatnou přilnavost. 
 
Poznámka 1: Dekavator by neměl být aplikován na oblasti, které mají být později lakovány, 
v důsledku špatné kompatibility DekaVatoru s barvou. V tomto případě naneste DekaVator  
pouze na oblast, kde se bude aplikovat tmel nebo lepidlo za použití např. maskovací pásky 
(je však možné odstranit zbytky DekaVatoru z čištěných povrchů použitím např. 
Isopropylalkohol (IPA), MEK, nebo acetonu.) 
 
Poznámka 2: Je-li povrch silně znečištěn, očistěte jej nejprve pomocí např. IPA nebo MEK. 
Doporučuje se nejprve zkontrolovat případné napadení substrátu těmito čističi. 
 
 

TECHNICKÁ DATA: 
 

Vlastnost Hodnota 

Barva  Čirá 
Obsah pevných částic cca 8% 
Metoda vytvrzování Odpaření rozpouštědel 
Hustota cca 0,76 kg/l 
Doba schnutí cca 5 min. 
Bod vzplanutí cca 9°C 
Krytí cca 20 m2/l 
Balení 250 ml 
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