
РАЗЦВЕТКИТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАКОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 

Предимства:

• Повишава устойчивостта и твърдостта на боята
• Намалява времето за съхнене 

Прозрачен 

ПОЛАГАНЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

СЪХРАНЕНИЕ

УПОТРЕБА

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

APPLICATION FIELD

Специален втвърдител за добавяне към алкидни бои.

Само за професионална употреба.

Специален втвърдител за бои. Влиза в химично 
взаимодействие с активни групи на смоли, които се 
съдържат в алкидните бои и лакове (Syntol, Verolac и други). 
Осигурява по-малко време за съхнене, по-висок гланц 
и по-висока твърдост. Свързвайки се с боята образува 
полиуретанова система, осигуряваща по-висока устойчивост 
на неблагоприятни атмосферни условия, а също и на 
киселини, алкални агенти, влага и механични въздействия. 

Вискозитет
20 ± 5 sec (FORD CUP#4, 25°C) 

Плътност
0,94 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

APPLICATION

Прозрачен 375 mL 750 mL

В 1 литър боя се добавят 200 mL Hardener. Разбърква се много добре. Сместа трябва да се 
се използва в рамките на 1-2 часа след смесването, в зависимост от атмосферните условия 
(относителна влажност и температура).

МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

HARDENER
Втвърдител за въздушно-съхнещи бои

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен 
опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото 
приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената 
от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква 
отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и 
съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира  настоящия документ  без 
предварително известяване.

Моля, прочетете указанията за безопасност, написани 
върху етикета на съда. За подробни инструкции относно 
рисковете и безопасността по време на употреба, при 
поискване, се предоставя Информационен лист за 
безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

5°C-38°C
Опаковките с продукта трябва да се 
съхраняват затворени, на сенчесто място, 
далече от преки слънчеви лъчи.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ


