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Jednokomponentní přísada

Funkce:

Slouží k urychlení vytvrzení penetrací, plastbetonů, plastmalt, injektáží apod.

Možnost využití:

- urychlení produktů TopStone řady EP01, EP02 a EP01-EKO, EP02-EKO

Výhody:

- ušetření nákladů za prostoje
- rychlejší uvedení povrchu do provozu
- možná realizace za nižších teplot

Vlastnosti:

- čírá až nažloutlá nízkoviskózní přísada do epoxidů, bez rozpouštědel

Balení a vydatnost:

Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních
podmínek a konkrétní aplikace.

Maloobchodní balení

1 kg

Velkoobchodní balení

5 kg

Návod na použití:

TopStone AKCELERÁTOR

Nelepí, jemně
brousitelný
přetíratelný

Tvrdý,
brousitelný

Akcelerátor
- dávkování
ze sl. B
hmoty

16°C

23°C

16°C

23°C

Tenký
nátěr

max. 10 %

6 hod.

5 hod.

8 hod.

7 hod.

Hrubý
nátěr,
záškrab

max. 10 %

5 hod.

3,5 hod.

7 hod.

6 hod.

Plastbeton
cca 1cm

max. 10 %

3 hod.

2,5 hod.

6 hod.

5 hod.

POZOR: Při aplikaci větší dávky Akcelerátoru než je doporučeno dojde k mírné odchylce
odstínu dopigmentovaných penetrací a nelze garantovat ani ostatní parametry hmoty.
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Například 10% akcelerace hmoty EP02: mísicí poměr hmoty EP02 A:B = 1,8:1 - míchané množství 2,8kg = Sl.A-1,8kg a
Sl.B-1kg + TopStone Akcelerátor 10% ze sl. B = 0,1kg. Tzn. celkové namíchané množství je 2,9kg hmoty.
Pozor!!! Vzhledem k tomu, že se nám urychlí výsledné vytvrzení produktu, tak se nám zkracuje doba
zpracovatelnosti u daného produktu, který akcelerujeme. Po smíchání ihned aplikujeme v případě potřeby si
mícháme po menším množství. Dle teplot se může doba zpracovatelnosti zkrátit i na 10 minut.

Skladování:

Při teplotách > +12°C < +25°C, v suchu, v originálních obalech. Záruční doba viz. údaje na obalu.
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