
* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK

Kaplama Tipi

Yoğunluk

Renk

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

Clever Lab.

Hızlandırıcı

0,95 gr/cm³ (±0,05)

Şe�af - Kırmızı

TANIM

UYGULAMA ALANLARI

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

PU ACC CATALYST, PU110 - 110 PLUS - 120 - 100 ve 130 ürünlerinin kürlenme 

süresini hızlandıran bir katalizördür.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 

maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 

temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 

sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 

Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 

sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 

CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 

isteyiniz.

AMBALAJ ve RENK
1 kg plastik kutuda şe�af renktedir.

Tek komponentli poliüretan ürünlerinin kürlenme süresini hızlandırmak için

kullanılır.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
• Kış aylarında soğuk havadan kaynaklanabilecek problemlerin oluşmasını engeller

• Uzun kürlenme süresinden kaynaklanabilecek yüzey hatalarını ve hava

kabarcıklarını bertaraf eder

• Kaplama �lmin tiksotropik değerini yükseltir.

• Kalın kaplama katı uygulamasına olanak sağlar.

• Mekanik özelliklerini belirgin şekilde artırır.

• KARIŞTIRMA
25 Kg ambalaja 0,5 - 1,0 Kg PU ACC CATALYST karışımı ilave edilir ve homojen

bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışımın 30 dakika içerisinde

kullanılması gerekmektedir.

TÜKETİM
25 Kg ambalaja 0,20 - 1,0 Kg kullanılır.
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Tek Bileşenli, Poliüretan İçin Reaksiyon Hızlandırıcı

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler garanti 
dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı tamamen kullanıcı 
sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için detaylı tavsiyeler/öneriler 
almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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