
TOPSPEED
Ancillaries 16/11/2020 L1.08.04

1/2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ειδικό πρόσθετο που συντομεύει το χρόνο στεγνώματος και σκλήρυνσης σε βάθος. Κατάλληλο για μπαλώματα και
επισκευές κομματιών.
Για χρήση σε:
- 2K MS Clear Fast
- 2K HS Extra Clear
- 2K Topcoat
- Topcoat HS 420

2K MS CLEAR FAST / 2K HS EXTRA CLEAR / 2K TOPCOAT
Αναλογία ανάμιξης RTS 2K MS Clear Fast / 2K HS Extra Clear / 2K Topcoat (500 ml)

1-3 καπάκια Topspeed

TOPCOAT HS 420
Αναλογία ανάμιξης 5 Topcoat HS 420

2 HS Hardener 420
1 Topspeed

Μεζούρα N

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμογή Εφαρμόστε τα προϊόντα ως συνήθως σύμφωνα με τις συστάσεις των σχετικών Δελτίων
Τεχνικών Πληροφοριών



TOPSPEED
Ancillaries 16/11/2020 L1.08.04

2/2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στέγνωμα

20°C 60°C

2K MS Clear Fast Δεν επηρεάζεται από τη σκόνη 15 λεπτά    5 λεπτά
Έτοιμο για τοποθέτηση 2,5 ώρες 12 λεπτά

2K HS Extra Clear Δεν επηρεάζεται από τη σκόνη 15 λεπτά 5 λεπτά
Έτοιμο για τοποθέτηση 2,5 ώρες 12 λεπτά

2K Topcoat Δεν επηρεάζεται από τη σκόνη 15 λεπτά    5 λεπτά
Έτοιμο για τοποθέτηση 2,5 ώρες 12 λεπτά

Topcoat HS 420 Δεν επηρεάζεται από τη σκόνη 40 λεπτά 10 λεπτά
Έτοιμο για τοποθέτηση 6 ώρες 20 λεπτά

Αποθήκευση προϊόντος Αποφύγετε τις μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές και τα υψηλά επίπεδα υγρασίας

Διάρκεια ζωής στο
ράφι

4 χρόνια σε 20°C

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες του συγκεκριμένου τεχνικού δελτίου αποτελούν μέρος μόνο του συνόλου των προδιαγραφών του προϊόντος και βασίζονται στις
υπάρχουσες γνώσεις μας καθώς και στους ισχύοντες νόμους: οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που συγκεκριμένα
περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο χωρίς πρώτα να λάβει γραπτή βεβαίωση από εμάς για την καταλληλότητα του προϊόντος, αναφορικά με τον προτιθέμενο σκοπό του, το
κάνει με δική του ευθύνη. Αποτελεί πάντα ευθύνη του χρήστη να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των
τοπικών αρχών καθώς και της νομοθεσίας. Παρακαλείσθε να διαβάζετε πάντα το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και το Τεχνικό Δελτίο του προϊόντος εφόσον αυτά
είναι διαθέσιμα. Όλες οι οδηγίες που παρέχονται καθώς και όλες οι δηλώσεις που υπάρχουν για το προϊόν (είτε στο Τεχνικό Δελτίο είτε αλλού) είναι ακριβείς αλλά δεν
είναι εφικτός ο απόλυτος έλεγχος της ποιότητας ή της κατάστασης του υποστρώματος, ούτε των πολλών παραγόντων που ενδεχομένως επηρεάζουν τη χρήση και την
εφαρμογή του προϊόντος. Για αυτό το λόγο, εκτός αν υπάρχει ρητή γραπτή μας βεβαίωση, δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για την απόδοση του προϊόντος ούτε για
οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του.  Όλα τα προϊόντα που προμηθεύουμε καθώς και όλες οι τεχνικές συμβουλές που παρέχουμε υπόκεινται
στους πάγιους εμπορικούς μας όρους. Παρακαλείσθε να ζητάτε αντίγραφο του συγκεκριμένου εγγράφου και να το εξετάζετε προσεκτικά. Οι πληροφορίες που περιέχονται
στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο μπορούν να υποστούν κατά καιρούς αλλαγές, δεδομένης της διεύρυνσης της εμπειρίας μας καθώς και της πολιτικής της συνεχούς
ανάπτυξης που ακολουθούμε. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να επιβεβαιώσει ότι το τεχνικό δελτίο που κατέχει είναι εν ισχύ πριν προβεί στη χρήση του προϊόντος.

Τα εμπορικά ονόματα που αναφέρονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο αποτελούν ιδιοκτησία της AKZO NOBEL.
Έδρα
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Rijksstraatweg 31, P.O. Box 3, 2170 BA, Sassenheim, The Netherlands. www.Lesonal.com


