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Tehnične informacije 

PLUS 750 
Akrilno pospeševalno sredstvo 

 

 

LASTNOSTI 

PLUS 750 ACRYLIC ACCELERATING AGENT – izdelek, ki znatno skrajša čas sušenja in strjevanja dvokomponentnih akrilnih 
in poliuretanskih izdelkov. Priporočljivo je zlasti pri nizkih temperaturah in visoki vlažnosti zraka. Enake učinke dosežemo v 
akrilnih lakih NOVAKRYL z uporabo hitrih trdilcev. 

APLIKACIJA 

The PLUS 750 akrilno pospeševalno sredstvo lahko uporabljamo za Novolove dvokomponentne akrilne izdelke (osnovni 
premazi, prozorni laki in akrilne barve). 

MEŠALNO RAZMERJE 

Uporabite pospeševalno sredstvo do 1% s pripravljeno za uporabo zmesjo izdelka in trdilca. 

Primer: na 1 liter zmesi dodajte največ 10 ml pospeševalnega sredstva. 

VISKOZNOST 

Dodajanje pospeševalnega sredstva ne spremeni viskoznosti aplikacije. 

ŽIVLJENSKA DOBA 

PLUS 750 skrajša življenjsko dobo izdelka; zato dodajte neposredno pred nanosom. 

BARVA 

Brezbarvni 

OPOZORILO 

Največje razmerje pospeševalnega sredstva ne sme presegati 1,5%! 

Ne uporabljajte s hitrim trdilcem! 

Povečanje razmerja pospeševalnega sredstva nad priporočenim maksimumom preneha s pomembnim pospeševanjem 
sistema; presežno razmerje lahko povzroči številne pomanjkljivosti lak, npr. izguba sijaja, izguba oprijema ali pomarančna 
lupina. Sušenje premaza s pospeševalnim sredstvom PLUS 750 pri povišani temperaturi lahko poslabša sijaj in naredi potrebo 
za poliranje. 

SKLADIŠČENJE 

Skladišči se na suhem in hladnem mestu, stran od virov toplote in ognja. 

Izogibajte se neposredni izpostavljenosti sončni svetlobi. 

ROK UPORABE  

PLUS 750  24 mesecev 20°C 
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VARNOST 

Poglejte varnostni list  

DRUGE INFORMACIJE 

Registrska številka: 000024104. 

Učinkovitost naših sistemov izhaja iz laboratorijskih raziskav in dolgoletnih izkušenj. Tu navedeni podatki ustrezajo trenutnemu 
znanju o naših izdelkih in njihovem potencialu uporabe. Zagotavljamo visoko kakovost, pod pogojem, da uporabnik sledi 
navodilom in je delo izvedeno v skladu z dobro izdelavo. Izvesti je treba preskusno uporabo izdelka zaradi njegove 
potencialno drugačne reakcije z različnimi materiali. Za napake ne odgovarjamo, če so na končni rezultat vplivali dejavniki, ki 
niso pod našim nadzorom. 

 


