
CULORICARACTERISTICI TEHNICE AMBALAJ

CARACTERISTICI PRODUS

Avantaje:

• Maximizează duritatea și durabilitatea emailului
• Reduce timpul de uscare

Transparent 

APLICARE

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

DEPOZITARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Întăritor special pentru adăugare la vopsele alchidice.

Întăritor special cu uscare la aer, adecvat pentru a reacționa 
chimic cu grupuri activate de rășini conținute în vopsele 
emailate și în lacuri (Syntol, Verolac etc.). Asigură un timp de 
uscare mai scurt, intensifi că luciul și crește duritatea. Atunci 
când este amestecat cu vopselele de mai sus, creează un 
sistem poliuretanic și asigură rezistența ridicată a acestor 
vopsele la condiții de mediu adverse, la umiditate, acizi, 
alcalii și solicitări mecanice.

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

Densitate
0,84 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

SUPRAFEȚE METALICE

HARDENER
Întăritor cu uscare la aer

5°C-38°C
Keep containers closed in a cool and dry area.

Transparent 375 mL 750 mL

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. 
Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în 
utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. 
Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de 
laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, 
utilizatorul fi nal ar trebui să verifi ce dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră 
garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube 
provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. 
Compania își rezervă dreptul de a revizui această fi șă cu date tehnice fără o notifi care prealabilă.
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APLICARE

Air-Dry Hardener poate fi  adăugat înainte de aplicare. Mixați 200 ml de întăritor cu 1 l vopsea și ames-
tecați foarte bine. Amestecul trebuie aplicat într-un interval de 102 ore după amestecare, în funcție de 
condițiile de mediu (umiditate și temperatură).

UTILIZARE

Doar pentru utilizare profesională.


