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Dane te opierają się na doświadczeniu, za jej kompletność nie ponosimy odpowiedzialności.  
Kupujący dokonuje sprawdzenia produktu przed zastosowaniem w procesie produkcji, w celu oceny przydatności tego produktu. 
Wszelkie zmiany w procesie produkcji, warunki środowiskowe lub nieprzestrzeganie instrukcji może mieć negatywny wpływ na wyniki. 
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2K PUR UTWARDZACZ FD 
421959 

 
Utwardzacz do powłoki dwuskładnikowej na bazie poliuretanu 
 

OPIS PRODUKTU 
 

• Produkowane na bazie: 

• - rozpuszczalniki organiczne 

• - spoiwa poliizocyjanianowe 

OBSZAR ZASTOSOWANIA 
 

• Reaktywny składnik przeznaczony do utwardzania 
powłok 2K PUR . 

 

 

DANE PRODUKTU 
 

Typ rozpuszczalniki organiczne 

Gęstość 0,960 - 0,970 kg/l 

Lepkość dostawcza DIN4 20°C 10 - 12 s 

Wygląd ciecz 
 

 
 
OSTRZEŻENIE!  Utwardzacz reaguje z wilgocią powietrza, więc 

nie pozwól, aby pojemnik pozostał otwarty.  
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 INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 INSTRUKCJA OBSŁUGI 

• Dozować według określonych procesów 
technologicznych. 

• Ze względu na szczególne zastosowanie 
materiału  prze użyciem należy skontaktować się 
z działem  technicznym Heliosa. 

 INSTRUKCJA OBSŁUGI 

PRZECHOWYWANIE 

• 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu w temperaturze do + 35 ° C. 

• Ochrona przed bezpośrednim światłem 
słonecznym. 

• Pomieszczenia magazynowe muszą być zgodne 
z przepisami o przechowywaniu substancji 
łatwopalnych. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

• Patrz Karta Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej produktu oraz etykieta 

UWAGI 
UWAGI 

• Na prośbę wystawiamy dla każdej partii produktu 
odpowiednie świadectwo kontroli jakości 
wszystkich danych kontrolnych. 

• Dane techniczne są wynikiem wiedzy, w oparciu 
o badania laboratoryjne i doświadczenia 
praktyczne. W przypadku stosowania powłok 
poza naszą kontrolą nie możemy przejąć 
odpowiedzialności i gwarancji za jej jakość. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych bez 
uprzedzenia. 

• Dane techniczne są zapisywane jako podstawa 
do stosowania wysokiej jakości materiałów. Dla 
każdego odchylenia od podanych parametrów, 
procedura technologiczna dla każdego 
użytkownika powłok jest napisana w odniesieniu 
do możliwości zastosowania. Procedura 
technologiczna jest napisana przez technika 
aplikacji - instruktora i technologa 
poszczególnych działów. 

• System jakości ISO 9001. 

 


