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TEMADUR ACCELERATOR
DESCRIERE

Soluţie acceleratoare, care ajută solidificarea rapidă.

PREZENTARE
PRODUS ŞI
RECOMANDĂRI
DE UTILIZARE

♦ Este utilizat pentru accelerarea solidificării vopselelor poliuretanice TEMADUR 20,
50 şi 90, respectiv emailului TEMADUR CLEAR.
♦ Facilitează prelucrabilitatea mai rapidă ale suprafeţelor vopsite.
♦ Nu este utilizabil în cazul vopselelor poliuretanice TEMADUR HB.

DATE TEHNICE
Greutate specifică

0,9 kg / l.

Cod produs

990 0746

Recomandare de
utilizare

Maximum 10 % raportat la volumul amestecului de vopsea / întăritor.

Influenţa asupra
timpilor de uscare

Procentaj de accelerator, + 23 ºC / 73 ºF

0%

5%

10 %

Timp de oală

4h

1h

½h

Prelucrabil

24 h

8h

4h

Modul de aplicare

Se amestecă baza cu întăritorul. Se adaugă cantitatea corespunzătoare de accelerator.
Dacă e necesar, se diluează cu diluant 1048 şi se amestecă bine. Trebuie avut în
vedere timpul de oală mai redus şi trebuie începute operaţiile de vopsire fără întârziere.

SIGURANŢĂ
ŞI SĂNĂTATE

Citiţi cu atenţie etichetele cu informaţii privind siguranţa şi sănătatea de pe cutie. Mai
multe informaţii privind riscurile de utilizare precum şi protecţia împotriva acestora sunt
disponibile în detaliu în fişele individuale de siguranţă şi sănătate.
Aceste fişe se pot procura la cerere de la firma Tikkurila Coatings Oy.
Numai pentru uz profesional.
Informaţiile de mai sus , se bazează pe teste de laborator şi experienţe practice , s-au dovedit a fi valabile la
data înscrisă pe fişa tehnică a produsului. Verificaţi valabilitatea acestor date ori de câte ori este nevoie.
Calitatea produsului este asigurată de tehnologia de fabricaţie conformă cu cerinţele standardelor ISO
9001şi ISO 14001.Producătorul nu-şi asumă răspunderea pentru nici un fel de daune cauzate de
nerespectarea instrucţiunilor de utilizare a produsului sau utilizarea acestuia în mod inadecvat.
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