
Acceleratorlösning som gör att härdningen går fortare.

• Möjliggör tidig tejpning av målade ytor
• Ej lämplig för Temadur HB polyuretanfärger
• Används för att påskynda härdningen av Temadur 20, 50 och 90 polyuretanfärger

samt Temadur Clear klarlack

0.9 kg / l

Amount of accelerator, +23ºC

Pot life 4h 1h ½h

Tapeable 24h 8h 4h

Max. 10 volym-% av mängden färg-/härdarblandning.
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Blanda bas och härdare. Tillför nödvändig mängd av acceleratorn. Späd med Thinner
1048 om det behövs och rör om ordentligt. Tänk på att färgen har en kort brukstid, så
starta målningsarbetet omgående.

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter
om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka
skyddsåtgärder som bör vidtagas. 
Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given
efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera
de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar

inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan
anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt.
Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten

används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande
produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
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