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DisboADD 905
Versnelt de droging van PU-coatingen

Materiaal

Als toevoeging voor DisboPUR 305 waardoor de coating sneller uithardt en overgecoat kan worden.Toepassing

Versnelt het uitharden, verkort de wachttijd tussen de lagen en is sneller mechanisch te belasten.Eigenschappen

6 x 40 ml kunststofflacons per kartonVerpakking

TransparantKleur

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In originele, gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar.

Opslag

Vaststestofgehalte: 100 %Technische eigenschappen

■ Soortelijke massa: ca. 1,05 g/cm³

Verwerking

Voor soort van ondergrond en de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad
DisboPUR 305 raadplegen.

De drogingsversneller in de juiste dosering aan het basismateriaal (A) van de DisboPUR 305
toevoegen en grondig mengen met een langzaam draaiend roerwerk (max. 400 toeren). Daarna de
verharder (B) toevoegen aan de massa en grondig mengen tot een homogeen mengsel ontstaat.
Gemengd materiaal overgieten in een schoon vat (omtoppen) en nogmaals mengen.

Materiaalbereiding

Max. 1 verpakking á 40 ml DisboADD 905 op 10 kg DisboPUR 305 Mengverhouding

Raadpleeg het Technische Informatieblad DisboPUR 305.Opbouw van het verfsysteem

Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond
moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Verwerkingsomstandigheden
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 Droogtijd Bij 10 °C Bij 20 °C

 Regenvast  zonder toevoeging 20 uur 12 uur

 met 1 verpakking
DisboADD 905 5 uur 4,5 uur

 Te belopen  zonder toevoeging 30 uur 18 uur

 met 1 verpakking
DisboADD 905 24 uur 7 uur

Droogtijd

Direct na gebruik en bij langere pauzes met DisboADD 499 Reiniger/Verdünner für PU-Harze.Reinigen gereedschap

Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: dibutyltindilauraat

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

Voor dit product is geen EU-grenswaarde van toepassing. Het product bevat max. 10 g/l VOS.EU-grenswaarde VOS

Niet alle in de praktijk vookomende ondergronden en bijbehorende verwerking kunnen in dit
informatieblad opgenomen worden. Indien ondergronden behandeld moeten worden die niet in dit
informatieblad voorkomen, dan zijn we graag bereid om een gedetailleerd, objectgebonden advies te
geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze technisch adviseurs.

Technisch advies

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Servicecentrum
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