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ALPOCRYL BESCHLEUNIGER 6396-00
Beschrijving
Productbeschrijving

Drogingsversneller voor 2K-PUR-emaillakken.
Speciaal voor FEYCRYL SG 5398 en FEYCRYL SP 5398
geschikt voor ALPOCRYL LE 5393
Toevoeging 0.5 - 2.0 %

Technische gegevens
Technische gegevens

Product

Veiligheidsinformatieblad

Z63960

Dichtheid (20ºC)

0.882

g/cm³

Vastestofgehalte

1

± 1 Gew.-%

Gehalte aan org. oplosmiddelen

99

± 1 Gew.-%

VOC-gehalte (EU)

873

g/L

Houdbaarheid bij 20°C in goed gesloten
originele verpakkingen

max. 30 maanden

Veiligheidsinformatie
Neem de volgende veiligheidsinformatiebladen en de aanwijzingen op het etiket in acht
Product

Z63960 - ALPOCRYL BESCHLEUNIGER 6396-00 FÜR LÖSEMITTELHALTI

Verwerking
Voorzorgsmaatregelen

Indien het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting niet wettelijk is
voorgeschreven, wordt dit door ons aanbevolen.
CH: de door de SUVA vastgelegde arbeidshygiënische en inrichtingstechnische
maatregelen moeten worden nageleefd.

Belangrijke aanwijzingen
Speciale beperkingen

Toegevoegde hoeveelheid niet meer dan 2 %.
Verkort de verwerkingstijd.
Kan bij te hoge dosering leiden tot blaasvorming in de lakfilm.

Opslag voorwaarden

Product in gesloten verpakking tussen +5 en +30° C opslaan.
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Dit informatieblad geldt alleen als advies en biedt geen bindende informatie. Bovenstaande gegevens komen overeen met de onze meest
recente ervaring. Garantie voor de toepassing alsmede aansprakelijkheid zijn uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor gevolgschade
ontstaan door een defect. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor advies dat onze medewerkers hebben gegeven. Wat dat
betreft voeren onze medewerkers alleen een niet-bindende informatieactiviteit uit. Het bouwtoezicht, de naleving van de
verwerkingsrichtlijnen en de inachtneming van de erkende technische regels vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de
verwerker, ook als onze medewerker bij de verwerking aanwezig was. Door technische ontwikkelingen kunnen veranderingen ontstaan.
De nieuwste uitgave van deze informatie is altijd de geldende uitgave. Vraag in speciale gevallen om aparte technische informatie.

Teknos Feyco AG

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Industriestrasse 3
LI-9487 Gamprin-Bendern

T +423 375 94 00
F +423 375 94 99

ch-info@teknos.com
www.teknos.ch

2/2

