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Capalac PU-Härter
Versnelt de droging van alkydharslak.

Materiaal

Geschikt als toevoeging voor oplosmiddelhoudende alkydharsverven op starre en harde
ondergronden, 5 - 15 vol.% toevoegen.

Toepassing

■ verkort de droogtijd tot 20 %
■ verbetert de chemische en mechanische weerstand

Eigenschappen

IsocyanaatMateriaalbasis

0,5 literVerpakking

Verpakking goed gesloten, koel en droog bewaren.Opslag

Soortelijke massa: ca. 0,98 g/cm3Technische eigenschappen

Nooit meer dan 15 vol.% toevoegen. Afhankelijk van de toegevoegde hoeveelheid kan de dekkracht
en viscociteit worden beïnvloed. Bij toepassing in zijdematte en zijdeglanzende lakken zal de
glansgraad iets hoger worden.
Uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik.

Attentie

Verwerking

Voor verwerking met kwast of roller 5 - 10 vol.% toevoegen, afhankelijk van de gewenste hardheid en
drogingsversnelling. Tot max. 15 vol.% toevoegen bij spuiten.

Let op: Nooit meer dan 15 vol.% toevoegen! Bij TriMaXX FerroCoat tot maximaal 5 vol.% toevoegen.

Voorbereiding van de ondergrond

Bij 20 ºC is de maximale verwerkingstijd 8 uur.
Attentie: Het einde van de verwerkingstijd is niet zichtbaar.

Verwerkingstijd

Afhankelijk van de toegevoegde hoeveelheid wordt bij 20 ºC en 65 % relatieve luchtvochtigheid de
droogtijd procentueel gereduceerd.
Toevoeging van 5 vol.% ca. 10 %
Toevoeging van 10 vol.% ca. 15 %
Toevoeging van 15 vol.% ca. 20 %

Droogtijd
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Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat: Alifatische Polyisocyanaat (IPDI), n-Butylacetaat, Xylol, Ethylbenzol.
Bevat Isocyanaat.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

De grenswaarde van dit product (cat.: A/j) is max. 500 g/l. Het te verwerken product mag niet meer
VOS bevatten dan 500 g/l.

Door toevoeging aan alkydharslak valt het product in categorie A/j.

EU-grenswaarde VOS

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Technisch advies

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Servicecentrum
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