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OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE

Tuotetyyppi
Lisäaine  kaksikomponenttisille  NORMADUR  ja
NORMAFINE polyuretaanimaaleille. Nopeuttaa tuotteen
kuivumista.

Käyttökohteet
PUR-kiihdytintä voidaan lisätä joko tuotteen maaliosaan
tai  valmiiseen  maaliseokseen.  Parhaan  lopputuloksen
saamiseksi maaliseos tulee sekoittaa huolellisesti PUR-
kiihdyttimen  lisäyksen  jälkeen.  Kiihdytin  mahdollistaa
maalituotteelle lyhyemmän kuivumisajan ja nopeamman
käyttöönoton.

Huom!
PUR-kiihdytin lyhentää NORMADUR / NORMAFINE
-tuotteiden käyttöaikaa!

Maalaustyö
Tarkista  tiedot  käytetyn  polyuretaanimaalin  tuoteselos-
teesta.

Annostelu
NORMADUR 65 HS: 50 ml / 10 L maaliseos
NORMADUR 90 HS: 50 ml / 10 L maaliseos
NORMAFINE HS: 100 ml / 10 L maaliseos

Huom!
Käytä ohjeistuksen mukaisesti
Liian runsas käyttö vaikuttaa maalituotteen tartuntaomi-
naisuuksiin ja laatuun liian lyhyen käyttöajan takia.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus tilavuutena* 9 ± 2 %

VOC-arvo* 865 g/l

* Arvot ovat laskennallisia

Käyttöaika (+23 °C)
N. 30 -  45 minuuttia  sekoituksen jälkeen,  riippuen tuot-
teesta

Pakkauskoko
Määrä (l) Astian koko (l)
4 4

Värisävy
Kirkas

Ohenne
OH 10 tai OH 17

Pesu
OH 10 tai OH 17

Käsittely
Käsittele  varoen.  Sekoitettava  huolellisesti  ennen  käyttöä.  Parhaan  lopputuloksen  takaamiseksi  varastoitava
vähintään 10 °C:ssa.

Varastointi
Tuote  tulee  säilyttää  alkuperäisissä,  tiiviisti  suljetuissa  astioissa.  Säilytystilan  tulee  olla  kuiva,  tuuletettu  ja
lämpötilaltaan 5 °C – 30 °C. Lisäksi tuote on pidettävä kaukana lämpö- ja syttymislähteistä. Kun tuotetta säilytetään
yllä  olevien  ohjeiden  mukaisesti,  avaamattoman  ohenteen  varastointiaika  on  2  vuotta  valmistuspäivämäärästä.
Tuotteen etiketistä löytyvä eräpäivämäärä on sama kuin valmistuspäivämäärä.

Käyttöturvallisuus
Noudata pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa olevia ympäristö- ja turvallisuusmääräyksiä. Suorita maalaus
hyvin  tuulettuvassa  tilassa.  Vältä  ruiskutussumun  hengittämistä,  käytä  hengityssuojainta.  Vältä  ihokosketusta.
Puhdista  iho  heti  tehokkaalla  puhdistusaineella,  saippualla  ja  vedellä.  Jos  maalia  menee  silmiin,  huuhtele  heti
puhtaalla vedellä ja ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.

Vastuuvapauslauseke
Tämän tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Koska tuotetta käytetään
useimmiten valvontamme ulkopuolella, voimme vain taata tuotteen laadun. Pidämme itsellämme oikeuden muuttaa
tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta. Tarkempia lisätietoja saa ottamalla yhteyttä maalintoimittajan edustajaan. Tuote
on  tarkoitettu  vain  ammattikäyttöön.  Mikäli  tämän  asiakirjan  eri  kieliversioiden  välillä  on  ristiriitoja,  noudatetaan
englanninkielistä versiota.
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