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HULPSTOFFEN

09167 - SPEED-O-DRY ADDITIVE

1000 ml +
20–60 ml

OMSCHRIJVING
Toevoeging op basis van speciale
snelverdampende oplosmiddelen.

organische,

metallische

verbindingen

opgelost

in

TOEPASSING
Geschikt voor het versneld drogen van producten op basis van 2-componenten acryl- en
polyurethaanharsen. Afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid vermindert het de uithardtijd tot 50%
in vergelijking met het normaal gekatalyseerde product.
Het wordt aanbevolen om het product te stoken om de kortere droogtijden te behalen dan die
aangegeven in het technisch merkblad van het gemengde product.

EIGENSCHAPPEN




Sneldrogend
Praktisch in gebruik
Goede optische eigenschappen

AANBRENGEN
Mengverhouding:
naar volume

naar gewicht

2:1
MACROFAN MAC1 / HS BLANKELAKKEN
HS HARDENER
09167 SPEED-O-DRY
00740-00741 THINNERS AUTOREFINISHING

1000 ml
500 ml
30–60 ml
0–200 ml

1000 g
500 g
30–60 g
0–200 g

04004-04109 GREEN TI FILLER
HARDENER
09167 SPEED-O-DRY ADDITIVE
00740-00741 THINNERS AUTOREFINISHING

1000 ml
200 ml
20–40 ml
50–250 ml

1000 g
130 g
20–30 g
20–170 g

OPMERKINGEN
Het gebruik van deze toevoegingen vervangt dezelfde hoeveelheid aan verdunner.
Wanneer gebruikt in bovenstaande percentages, versnelt de toevoeging de laagvorming met 30–
50%, afhankelijk van de temperatuur.
Het toevoegen van meer van dit product kan zeer starre lagen opleveren, gevolgd door scheuren en
de vorming van bellen.
Het gebruik hiervan vermindert ook de esthetische aanblik van de aflak.
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BELANGRIJK:
De toevoeging dient alleen te worden gebruikt met normale verharders en niet met verharders
voor kleine reparaties of snelle verharders.
Wij bevelen uiterste voorzichtigheid aan en wij raden niet aan het te gebruiken voor drogen
aan de lucht bij een hoge relatieve vochtigheid.
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De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis
van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn
kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de
informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET
PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL

LECHLER S.p.A. 22100 Como Italië – Via Cecilio,17 Tel. +39/031/586.111

