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HARDENER
Σκληρυντής Αέρος

Πλεονεκτήµατα:

• Αυξάνει την αντοχή και τη σκληρότητα του χρώµατος
• Μειώνει το χρόνο στεγνώµατος

∆ιαφανές 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΧΡΗΣΗ
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Τα άνω τεχνικά δεδοµένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται 
στην µακρόχρονη εµπειρία µας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και 
έχουν σκοπό µόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισµό 
της εφαρµογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει 
την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η 
εταιρεία µας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε 
περίπτωση δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµιές ή φθορές 
προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για 
την κατάλληλη εφαρµογή και σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του. Η 
εταιρεία έχει το δικαίωµα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς 
προειδοποίηση.

Παρακαλούµε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα 
του δοχείου. Για λεπτοµερείς οδηγίες για τους κινδύνους και 
την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται ∆ελτίο ∆εδοµένων 
Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793 777 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικός σκληρυντής για προσθήκη σε αλκυδικά χρώµατα.

5°C-38°C 
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά 
σε σκιερό µέρος µακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία.

Μόνο για επαγγελµατική χρήση.

Ειδικός σκληρυντής χρωµάτων. Αντιδρά χηµικά µε 
ενεργές οµάδες ρητινών που περιέχονται στα αλκυδικά 
χρώµατα ή βερνίκια (Syntol, Verolac, κλπ.). Προσδίδει 
µικρότερο χρόνο ξήρανσης, αύξηση της γυαλάδας και 
της σκληρότητας. ∆ηµιουργεί µε το χρώµα σύστηµα 
πολυουρεθάνης εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη αντοχή 
στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες, στα οξέα, τα 
αλκάλια, την υγρασία και τις µηχανικές καταπονήσεις.

Ιξώδες
20 ± 5 sec (FORD CUP#4, 25°C) 

Πυκνότητα
0,94 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

∆ιαφανές 375 mL 750 mL

Σε 1 λίτρο χρώµατος προστίθενται 200 mL Hardener και ανακατεύεται πολύ καλά. Το µίγµα πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί µέσα σε 1-2 ώρες µετά την ανάµιξη, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία 
και θερµοκρασία).


