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: blanke toevoeging, geschikt voor de meeste alkydhars verven.

Bijzondere eigenschappen : versnelling van de doordroging, krasvastheid, lichtechtheid en
overschilderbaar tijd; bij 5% toevoeging verbetert ook de
oplosmiddelbestendigheid.
Toepassing

: toevoeging ( maximaal 5%) aan alkydhars lakken; ook geschikt voor
Drost lakken.

Basisgegevens

: Bepaald bij 200C en 65% RV

Bindmiddel

: alifatische polyisocyanaat

Kleur

: transparant

Vaste-stof gehalte

: 17-18 massa %

Droogtijd

: bij 5% toevoeging wordt de droogtijd 25 tot 50% versneld.
Drogingacceleratie van 2 uur.
Potlife bij 20°C: gemengd ca. 4 dagen.

Verpakking

: 0.25-0.50 en 1 liter

Opmerking

: Standaard informatie voor gebruikers van preparaten die
isocyanaten bevatten.
De gebruiksklare verf kan een irriterende werking hebben op het
slijmvlies, in het bijzonder op de ademhalingsorganen, en
overgevoeligheidsreacties veroorzaken.
Bij het inademen van damp of spuitnevel bestaat gevaar voor
sensibilisering.
Bij het werken met deze verf dienen alle voorzorgsmaatregelen, die
voor oplosmiddelen bevattende verven worden voorgeschreven,
zorgvuldig in acht te worden genomen.
In het bijzonder moet inademen van damp of spuitnevel worden
vermeden.
Personen die lijden aan een allergie, astma of chronische
aandoeningen van de luchtwegen mogen niet bij het werken met
deze verf worden betrokken.
NCO gehalte afgemengd = 3 massa%

Veiligheidsvoorschriften
Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid
en milieu te houden.
ARBO categorie
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: C – Dit product bevat isocyanaten zie hiervoor de standaard
informatie
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Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt
regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost
Coatings wijst elke aansprakelijkheid , behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit
gebreken in de juistheid en volledigheid uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen
informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en
mogelijkheden.

Drost Coatings, Postbus 3, 5900 AA Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl
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