Technický list

HODEPOX – TR 00
HODEPOX - Tužidlo
Popis výrobku:
HODEPOX – TR 00 je roztok modifikovaného tvrdidla na bázi aduktu
polyaminu a epoxidové pryskyřice v organických rozpouštědlech.
Použití:
Tužidlo se používá jako druhá nezbytná komponenta pro přípravu
aplikační směsi výrobků řady Hodepox. Poměr mísení je pro každou
nátěrovou hmotu specifikován v příslušném technickém listě a na
etiketě výrobku. Tužidlo se do nátěrové hmoty dávkuje před jejím
naředěním. Po nadávkování tužidla započne plynout tzv. doba
životnosti směsi. Po této době je výrobek dále již nepoužitelný.
Minimální doba životnosti směsi je uvedena pro každou nátěrovou
hmotu v příslušném technickém listě.
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JK výrobku:
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Upozornění, doporučení:
Natuženou směs není vhodné nechávat na přímém slunci nebo u
jiných zdrojů tepla, výrazně se tím zkracuje její životnost
Další instrukce jsou součástí příslušného technologického postupu,
který na vyžádání poskytne výrobce
Informace o nebezpečných vlastnostech výrobku jsou součástí
bezpečnostního listu (www.colorspectrum.cz)

datum revize 4.3.2009

Technické parametry:
Sušina

44% hm.
39% obj.

Hustota

0,95 ± 0,05 g.cm

VOC
TOC

515 g/l
420 g/l

Vzhled

čirá bezbarvá kapalina

-3

Aplikační údaje:
Poměr tužení

Viz technický list příslušné nátěrové hmoty Hodepox

Indukční doba
Teplota zpracování

20 min.*
5°C – 25°C *

Záruční lhůta

6 měsíců od data výroby

*minimální doba od natužení barvy po její aplikaci
*vyšší teploty zkracují dobu životnosti směsi

Údaje obsažené v tomto dokumentu vychází z příslušné podnikové normy, z aktuálních znalostí a zkušeností. Parametry výrobku jsou uváděny převážně formou průměrných hodnot. Skutečné
hodnoty parametrů daného výrobku a jejich povolená rozpětí jsou součástí příslušného atestu kvality. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a za
postupy zpracování, které jsou mimo jeho vliv a kontrolu. Výrobce si vyhrazuje práva na případnou změnu či doplnění údajů, proto nejsou odběratelé a zpracovatelé zbaveni povinnosti ověřit si
jejich aktuálnost.
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