UTWARDZACZ DUOCRYL
Informacja techniczna

Gr.4

Charakterystyka:

Składniki reakcyjne na bazie poliizocyjanianów dla lakierów DD lub PU. Nienaganny
rezultat osiągany jest tylko wówczas, jeśli przestrzegane są poniższe wskazówki.

Zastosowanie:

Specjalny utwardzacz do lakierów serii DuoCryl oraz PU.

Proporcje mieszania:

Wiążące są proporcje jakie podano na pojemniku z lakierem.

Przechowywanie:

W oryginalnie zamkniętym pojemniku można przechowywać do pół roku.

Wskazówki specjalne:

Utwardzacz jest higroskopijny, przez reakcję z wilgotnością z powietrza może stać
się bezużyteczny. Dlatego po każdym pobieraniu lakieru należy niezwłocznie
zamknąć pojemnik.

Bezpieczeństwo:

Rozp. o mat. nieb.:
F - łatwopalny
Zawiera izocyjaniany! Przestrzegać wskazówek producenta.
VbF:
AI
ADR/RID:
Kl.3 Nr 5 b
VBG 23:
Przestrzegać przepis o zapobieganiu wypadkom Związku
branżowego przemysłu chemicznego "Praca z materiałami lakierniczymi PUR".
Poza tym należy przestrzegać Instrukcji technicznej ZH 1/181 Związku branżowego
przemysłu chemicznego BG "Praca z materiałami lakierniczym PUR".

Proporcje mieszania:

Należy przestrzegać proporcji mieszania podanych na pojemniku z lakierem.

Wskazówki szczególne:

Utwardzacz jest wrażliwy na wilgoć i może stać się bezużyteczny na skutek wejścia
w reakcję z wilgocią. Dlatego też po każdym użyciu należy natychmiast ponownie
szczelnie zamknąć pojemnik.

Czyszczenie przyrządów:

Środek myjący PUG

Okres przydatności do
użycia:

Możliwy do składowania przynajmniej 1rok w oryginalnie zamkniętym pojemniku. W
przypadku wielokrotnego otwierania pojemnika i częściowego pobierania
utwardzacza może wzrosnąć lepkość.

Bezpieczeństwo:
GefStoffV (Rozporz. dot. mat. niebezp.)
Xi = podrażniający, F = palny
Zawiera izocyjanian. Przestrzegać wskazówek producenta
BetrSVer (rozorz. dot.bez.eksploatacji)
palny (VBFA II)
ADR/RID:
Klasa 3 F 1 III
UN-CODE:
1263
VBG 23:
Przepis BHP Organizacji branżowej
przemysłu chemicznego „Nanoszenie materiałów malarskich”. Należy także
przestrzegać Instrukcji ZH 1/181 Organizacji branżowej przemysłu chemicznego
„Sposób obchodzenia się z materiałami malarskimi PUR”.
Proszę przestrzegać:

Produkt i wskazówki w tej instrukcji są zgodne z aktualnym stanem techniki. Nasze
ustne
i pisemne zalecenia dotyczące techniki zastosowania, które przekazujemy na bazie
naszego doświadczenia i najlepszej wiedzy, nie są wiążące i nie stanowią żadnego
prawnego stosunku umownego oraz żadnego dodatkowego zobowiązania
wynikającego z umowy kupna. Nie zwalniają one użytkownika z jego obowiązku
skontrolowania na własną odpowiedzialność istniejącego podłoża oraz
przydatności naszych produktów do przewidywanego celu zastosowania. W
przypadkach wątpliwych należy sprawdzić przydatność oraz stosowane ilości
poprzez wykonanie powierzchni próbnej. W przypadku zmieszania produktów
obcych z naszymi produktami, lub w przypadku wspólnej obróbki z innymi
produktami obcymi nie możemy przejąć jakiejkolwiek gwarancji za nienaganną
jakość powierzchni. Przy stosowaniu naszych produktów należy przestrzegać
znormalizowanych zasad zlecania i wykonawstwa robót budowlanych (VOB).
Obowiązują nasze ogólne warunki dostaw i płatności.
Wraz z tą instrukcją tracą ważność wszystkie poprzednie jej wersje.
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