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Technické údaje 
Aktualizováno: DUBEN 2010 

Nahrazuje:         nový 
Popis výrobku 
3M™ AP596 je organická směs polysilanů a etanolu. 
 
 
Hlavní vlastnosti 
3M™ AP596 se používá k čištění a k zvýšení adheze polyuretanových, hybridních a 
silikonových tmelů, zejména při aplikaci na skla dopravních prostředků 
opatřených keramickou vrstvou. Jiné aplikace konzultujte s našimi techniky. 
 
 
Fyzikální vlastnosti 
 

Nejsou určeny ke specifikačním účelům 
Barva transparentní, bezbarvá 
Hustota při 20ºC cca 0,80  
Viskozita extrémně nízká ( cca 1 mPa.s ) 
Doba zasychání při 
20ºC 

cca 30 sec 

Obsah sušiny (EN827) 3% 
Aplikační teplota 15-30°C 

 
 
Pokyny k použití 
  

• Příprava povrchu 
Lepené plochy musí být čisté, zbavené prachu, mastnoty, rzi a jiných kontaminujících 
prostředků, které by mohly nepříznivě ovlivnit výsledek lepení. Při práci s rozpouštědly 
dbejte všech bezpečnostních předpisů a instrukcí pro daný typ výrobku*.  
 
* S rozpouštědly pracujte v dobře větraném prostoru mimo zdrojů vznícení, dodržujte návod k používání 
výrobku a bezpečnostní opatření. Další opatření najdete na štítku výrobku a v bezpečnostním listu. Vždy 
proveďte zkoušku rozpouštědla, abyste se ujistili, že je kompatibilní s podklady. Použitá rozpouštědla 
nechte vždy před lepením zcela odvětrat! 
Místní předpisy mohou regulovat nebo zakazovat používání těchto výrobků nebo materiálů na přípravu a 
čištění povrchu. Před použitím těchto produktů se proto seznamte s místními a státními předpisy na 
ochranu ovzduší. 
 

• Aplikace 
Láhev s produktem před otevřením důkladně protřepejte. 
Při použití AP596 jako čističe nanášejte tento na podklad čistým a suchým hadrem ( který 
neuvolňuje vlákna ) a ihned po evaporaci rozpouštědel ( 30 – 60 sekund ) lepený povrch 
přečistěte dalším čistým a suchým hadrem. Před aplikací lepidla či tmelu vyčkejte dalších 
min. 10 minut. 
Při použití AP596 jako primeru nanášejte tento na podklad rovnoměrně štětcem či 
filcovým hladítkem, který neuvolňuje vlákna či jiné nečistoty. Vyčkejte minimálně 10 a 
maximálně 60 minut před aplikací lepidla nebo tmelu. 
Po použití láhev ihned uzavřete ( produkt je velmi citlivý na vlhkost ), v okamžiku, kdy 
produkt zmatní, jeho použití již dále nedoporučujeme. 
 



Promotér adheze AP596 

 
Skladování a skladovatelnost 

 
• Skladování 

Promotér adheze AP596 skladujte v originálním nenačatém obalu při teplotě 21°C a 50% 
RV.  
Po prvním otevření spotřebujte výrobek max. do 1 měsíce. 
  

• Skladovatelnost 
12 měsíců v originálním nenačatém obalu. 

 
 
Bezpečnostní informace 

 
Před použitím tohoto výrobku si přečtěte štítek na výrobku a bezpečnostní list, kde najdete 
informace o ochraně zdraví a bezpečnosti. 
Chcete-li další informace, obraťte se na místní zastoupení 3M.  
www.3M.com 
 
 

3M a ScotchWeld jsou ochranné známky společnosti 3M. 
Uvedené hodnoty byly stanoveny na základě standardních zkušebních metod a představují 
průměrné hodnoty, které nelze použít ke specifikačním účelům. Doporučení týkající se 
používání našich výrobků vycházejí ze zkoušek, které považujeme za spolehlivé, ale 
žádáme vás, abyste provedli vlastní zkoušky a stanovili vhodnost těchto výrobků pro vaše 
aplikace. Důvodem je, že společnost 3M nemůže nést odpovědnost za žádné přímé nebo 
následné ztráty a škody, k nimž dojde v důsledku našich doporučení. 
 

 
 

3M Česko, spol. s r. o. 
V Parku 2343/24 | 148 00 - Praha 4 | Czech Republic 

Tel. +420 261 380 111 
www.3m.cz 


