
Technický list

VIR.AC
Popis:
Urychlovač

Použití:
Je určen pro regionální prodejce, velkoobchody a konečné spotřebitele. Používá se na urychlení průběhu zasychání nátěrových hmot
PG 13, PE 33, PE 73 a PE 84. Zkracuje čas potřebný na vytvrdnutí aplikované barvy a lze ho s výhodou využít při nízkých teplotách
mezi 0-5°C. Doporučené dávkování urychlovače je 10 - 20 gramů na 1 kilogram nátěrové hmoty. Do barvy dávkujte nejprve
urychlovač, po nadávkování důkladně strojově promíchejte a až potom dávkujte tužidlo! Při použití urychlovače je nutné počítat se
zkrácením doby zpracovatelnosti natužené barvy na poloviční hodnotu a dbát na rychlé zpracování natužené barvy a její dokonalé
odstranění z aplikačního zařízení.  

Neředí se.

Doporučené ředění: (ČSN 673032)

Podmínky nanášení:
Urychlovač je určen výhradně pro použití s nátěrovými hmotami VITON. Nelze jej používat jako samostatnou nátěrovou hmotu.

Skladování:
Výrobek uchovávejte v originálním neotevřeném balení při teplotě +5°C až +25°C.

Spotřebujte do:
12 měsíců ode dne výroby

Balení v kg:
9

Poznámky:
DFT - tloušťka suchého filmuMS - střední sušina              GU - jednotka lesku
WFT - tloušťka mokrého filmuHS - vysoká sušina              KU - Krebsova jednotka viskozity
Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými
zkušenostmi k datu níže uvedenému. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je většinou používán v podmínkách mimo rámec
naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody
způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo použitím pro nevhodné účely. Vyhrazujeme si právo na změnu výše
uvedených informací bez předchozího upozornění. Vyžádejte si vždy aktuální verzi technického listu. Tento technický list nahrazuje
všechny dříve vydané. Platnost údajů zde uvedených bude po pěti letech od vydání automaticky ukončena.

Odstíny:
0000 - bezbarvý, nažloutlý

Hustota: (ČSN EN ISO 2811-1)
0,88 g/cm3
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