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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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Środek przeciwpieniący 
 

OPIS PRODUKTU 
 

• Produkowane na bazie: 
• - dodatki 
• - rozpuszczalniki organiczne 

OBSZAR ZASTOSOWANIA 
 

• Stosowany dodatkowo przeciwko pienienieniu w 
Ekohel bejcach oraz do usuwania pęcherzyków w 
lakierach Hidrohel. 

• Stososwany przeciwko powstawaniu piany w 
wodnych kabinach natryskowych. 

• Przed użyciem należy bezwzględnie sprawdzić 
przy aplikacji testowej zgodność dodatku w 
produkcie, a cały system powłok  przetestować na 
niewielkiej ilości. 

 ELEMENTY TOWARZYSZĄCE 
 
Środek czyszcz ący : 

woda 

 

DANE PRODUKTU 
 

Typ Dodatek 
Gęsto ść 0,93-0,97 kg/l 
Lepko ść dostawcza DIN4 20°C 12 - 16 s 
Substancja stała (%) 44-48 % 
Wygląd ciecz 
Odcień mleczny 

 

 
 
Dane techniczne s ą zapisywane jako podstawa do stosowania 

wysokiej jako ści materiałów. Dla ka żdego odchylenia od 
podanych parametrów, procedura technologiczna dla k ażdego 
użytkownika powłok jest napisana w odniesieniu do mo żliwo ści 
zastosowania. Procedura technologiczna jest napisan a przez 
technika aplikacji - instruktora i technologa poszc zególnych 
działów.  

 WARUNKI PRACY 
 WARUNKI PRACY 
• Środek powinien być doprowadzony przed 

użyciem do temperatury pokojowej. 
 WARUNKI PRACY 

 INSTRUKCJA STOSOWANIA 
 INSTRUKCJA STOSOWANIA 
• Nadmierna ilość dodatku lub nieodpowiednie 

mieszanie może prowadzić do występowania 
kraterów w tej lub następnej warstwie powłoki. 

• W celu przeciwdziałania spienianiu wody w 
kabinie natryskowej zaleca się dodanie 1-2% 
dodatku, lub w razie potrzeby. 

PRZECHOWYWANIE 

• 24 miesięcy w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu w temperaturze od + 5 ° C do + 35 ° 
C. 

• Ochrona przed bezpośrednim światłem 
słonecznym. 

• Powłoka nie może zamarznąć. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

• Patrz Karta Charakterystyki Substancji 
niebezpiecznej oraz etykieta wyrobu. 

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. 

• System jakości ISO 9001. 


