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NIE DOTYCZY WYMOGÓW TECHNICZNYCH. 
PRZYTOCZONE TUTAJ DANE TECHNICZNE MAJĄ JEDYNIE SŁUŻYĆ JAKO PUNKTY ODNIESIENIA. 

OPIS PRODUKTU 
AKTYWATOR LOCTITE® 734 jest jednoskładnikowym 
aktywatorem powierzchniowym na bazie rozpuszczalnika, 
nie zawierającym CFC. Jest on przeznaczony do 
przyśpieszania utwardzania serii 300 anaerobowych klejów i 
uszczelniaczy Loctite. Aktywator ten jest WYSOCE ŁATWO 
PALNY. 
TYPOWE ZASTOSOWANIA 
AKTYWATOR 734 jest stosowany, gdy wymagane jest 
szybsze utwardzanie serii 300 anaerobowych produktów 
Loctite. Szczególnie zalecany do aplikacji z metalami 
pasywnymi lub na powierzchniach obojętnych. Aktywator ten 
można stosować zamiast AKTYWATORA 736. 
 
LIQUID PROPERTIES 
Baza chemiczna Sól miedziowa kwasu 2-

etylo-heksanowego 
Rodzaj rozpuszczalnika Aceton* 
Barwa Bursztynowa 
Ciężar właściwy, 25ºC 0.78 
Lepkość, 20ºC, mPa.s 1 do 5 
Temp. zapłonu (COC), ºC -18 (WYSOCE ŁATWO PALNY) 
Prężność par, 20ºC, mbar 250 
Czas magazynowania w 20ºC, 
miesiące 

 
12 

Toksyczność Nie występują przewlekłe 
objawy zatrucia 

Stężenie dop. w środowisku 
pracy, TLV, (ACGIH), ppm 

 
750 

Czas wysychania w 20ºC, s < 30 
Czas przydatności po nałoże-
niu, min 

 
15 

*UWAGA: Aceton nie jest szkodliwy dla środowiska. Nie zagraża 
zubo-żeniem potencjału ozonowego. Odpowiada kategorii 0 
niemieckiej kwalifikacji WGK. 
 
WŁASNOŚCI FUNKCJONALNE 
Czas ustalania i szybkość utwardzania uzyskane wskutek 
zastosowania AKTYWATORA 734 zależą od użytego kleju 
i klejonego materiału.  
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
1. Nanieść aktywator przez zanurzenie albo pędzlem na 

obie powierzchnie przeznaczone do klejenia. Przy 
małych szczelinach może wystarczyć aktywacja tylko 
jednej powierzchni. Zanieczyszczone powierzchnie mogą 
wymagać powtórzenia zabiegu albo specjalnego 
odtłuszczenia przed aktywacją, aby usunąć wszelkie 
nierozpuszczalne nieczystości. Powierzchnie porowate 
mogą także wymagać dwukrotnej aplikacji aktywatora. 

 
2. Odczekać, aż rozpuszczalnik wyparuje przy dobrej 

wentylacji i powierzchnie będą całkowicie suche. 
 
3. Po aktywacji klej należy nanosić na części w ciągu 

piętnastu minut. Przestrzegać, aby przed klejeniem 
części były całkowicie czyste. 

 
4. Nanieść anaerobowy produkt Loctite na jedną lub obie 

powierzchnie i natychmiast montować części. 
 

5. O ile to możliwe, przez kilka sekund przesuwać po sobie 
obie połączone powierzchnie, aby dobrze rozprowadzić 
klej doprowadzając go do maksymalnej aktywacji. 

6. Złącze należy zabezpieczyć i odczekać do jego ustalenia 
przed podjęciem dalszych czynności. 

 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBCHODZENIA SIĘ Z PRODUKTEM 
Z aktywatorem trzeba obchodzić się tak jak z materiałami 
wysoce łatwo palnymi i zgodnie z odpowiednimi przepisami 
lokalnymi. Na przykład należy szczególnie unikać kontaktu 
aktywatora lub jego par z otwartym płomieniem czy 
niezabez-pieczonymi urządzeniami elektrycznymi. 
 
W żadnym przypadku nie wolno bezpośrednio mieszać 
aktywatora i kleju w stanie płynnym. 
 
Zawarty w aktywatorze rozpuszczalnik może uszkodzić 
niektóre tworzywa lub powłoki, toteż zaleca się przed 
użyciem sprawdzenie kompatybilności wszystkich klejonych 
powierzchni. 
Unikać dłuższego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. 
Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.  
 
Nie palić tytoniu w czasie stosowania substancji. 
 
INFORMACJA OGÓLNA 
Magazynowanie 
Aktywator ten jest zakwalifikowany do substancji WYSOCE ŁATWO 
PALNYCH, dlatego musi być przechowywany w szczególny sposób 
i zgodnie z odnośnymi przepisami. Nie  przechowywać w pobliżu 
środków utleniających lub materiałów zapalnych. 
 
Przechowywać materiał w oryginalnych pojemnikach, w chłodnym, 
suchym pomieszczeniu. Przechowywany w tych warunkach materiał 
w nie otwieranych pojemnikach zachowa swoje własności przez 12 
miesięcy. 
 

SPECYFIKACJE 
Zamieszczone tu dane techniczne mają służyć jedynie jako punkt 
od-niesienia i nie mogą stanowić podstawy do przygotowania 
warunków technicznych. Po pomoc i radę odnośnie dopuszczalnych 
wartości dla tych materiałów proszę zwrócić się do Działu Obsługi 
Technicznej Loctite lub lokalnego przedstawiciela. 
 

Uwaga 
Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został przygotowany 
w oparciu o najlepszą wiedzę i służy jedynie celom informacyjnym. 
Loctite nie ponosi odpowiedzialności za wybraną przez użytkownika 
metodę lub sposób jej zastosowania a w konsekwencji za uzyskane 
przez niego rezultaty. Sprawą użytkownika jest także podjęcie 
odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ew. ryzyka dla 
produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem produktu. 
Korporacja Loctite nie uwzględnia żadnych roszczeń związanych z 
uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku. Stanowisko 
to wynika z faktu, że Korporacja Loctite nie ma kontroli nad 
sposobami korzystania z produktu przez poszczególnych 
użytkowników, nie możemy zatem współuczestniczyć w 
konsekwencjach ew. błędów czy niedopatrzeń. Opisane tutaj 
procesy nie muszą być wyłącznie patentami lub licencjami 
Korporacji Loctite. Radzimy, aby każdy użytkownik, przed 
zastosowaniem produktu, przeprowadził własną próbę posługując 
się przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem. Ten produkt 
może być objęty jednym lub większą liczbą patentów lub 
opatentowanych aplikacji amerykańskich lub innych krajów. 
 

PO POMOC I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH TEGO PRODUKTU   
PROSZĘ ZWRÓCIĆ SIĘ DO DZIAŁU JAKOŚCI KORPORACJI LOCTITE. 
ROCKY HILL, CT    FAX: +1 (860)-571-5473                   
DUBLIN, IRLANDIA    FAX: +353-(1)-451 - 9959 

 


