
V-893-vertragerV-893-vertrager
Trage verdunning om de loop te verbeteren

LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 126

VPEVPE 5 l5 l

Verpakkingstype bus

Verpakkingscode 05

art.nr.art.nr.

1981 ◼

VerbruikVerbruik Naar behoefte

ToepassingToepassing Verdunning voor PUR-lakken■
Aanzetvrije-lak van grote oppervlakken en bij hoge temperaturen■
Toepassing van PUR-lakken in het coating / roltoepassing■
Op viscositeit brengen van beitsen wanneer deze worden gespoten en nabehandeld.■
Voor de professionele verwerker.■

EigenschappenEigenschappen Langzame verdamping■

Technische gegevensTechnische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Dichtheid (20 °C) ong. 0,96 g/cm³

Uitlooptijd s in
DIN 4 Beker

ong. 12

Geur Karakteristiek

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

PUR FG-205-vulgrondering PUR FG-205-vulgrondering (5129)(5129)

PUR HL-225/90-Hoogglanslak PUR HL-225/90-Hoogglanslak (5131)(5131)

PUR HCL-248/90-Hoogglans-Colorlak PUR HCL-248/90-Hoogglans-Colorlak (5138)(5138)

PUR SL-21X-aflakPUR SL-21X-aflak

PUR CL-24X-ColorlakPUR CL-24X-Colorlak

PUR FG-201-Vulgrondering PUR FG-201-Vulgrondering (1950)(1950)

PUR BML-215/10-Briljant-Matlak PUR BML-215/10-Briljant-Matlak (1941)(1941)

PUR HL-211/90-Hoogglanslak PUR HL-211/90-Hoogglanslak (1961)(1961)

PUR ASL-226/05-Antikras-Lak PUR ASL-226/05-Antikras-Lak (5130)(5130)
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PUR PF-230-Pigmentvuller PUR PF-230-Pigmentvuller (1958)(1958)

PUR PF-232-Pigmentvuller PUR PF-232-Pigmentvuller (5132)(5132)

VerwerkingVerwerking

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

RichtlijnenRichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +18 °C tot max. +25 °C.

■

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 36 maanden.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in
overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten
worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in
de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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