
Kõvenemist kiirendav lahus.

• Parandab värvipinna teibitavust.
• Ei sobi TEMADUR HB- polüuretaanvärvile.
• Kasutatakse polüuretaanvärvide TEMADUR 20, 50 ja 90 ning TEMADUR CLEAR laki

kuivamise kiirendamiseks.

0.9 kg / l

Kiirendi lisamine, +23 ºC

Kasutusaeg 4 h 1 h ½ h

Teibitav 24 h 8 h 4 h

Soovituslik kasutamine kuni 10 mahu-% valmis värvi töösegust.
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Sega värv ja kõvendi. Lisa vajalik kogus kiirendit. Vedelda vajadusel vedeldiga 1048 ja
sega korralikult läbi. NB! Värvi kasutusaeg on lühenenud – alusta värvimist koheselt.

Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega
seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. 
Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles
meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi

eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote õigeks
kasutamiseks. Ülaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti

ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.

Kui soovite kasutada toodet mõnel muul eesmärgil, kui selles dokumendis soovitatud, ilma meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis
teete te seda omal vastutusel.
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