
Markéta Plonková
Dobrá 1032,  739 51 Dobrá
Tel:  +420 602 222 700,  +420 602 222 552  
E-mail:  info@bencolor.cz  ,  www.bencolor.cz
IČO: 07464509, DIČ:  CZ8358224930

Permasolid® Accelerator 9025 
 

Vhodný podklad:     Viz technický list příslušného základního materiálu.

Aplikace
Vhodné bezbarvé a vrchní laky:   Permasolid® HS Clear Coat 8034
                                                      Průhledný lak Permasolid® HS 8035
                                                      Průhledný lak Permasolid® HS 8055
                                                      Průhledný lak Permasolid® HS 8650

Poměr míchání:        3:1 objemově s Permasolid® VHS Hardener 3220 / 3225

Ředidlo:                    Permasolid® HS Accelerator 9025 (přísada se přidává místo ředidla)

+ 5 % pro Permasolid® HS Clear Coat 8034
+ 12,5 % pro Permasolid® HS Clear Coat 8035
+ 5 % pro Permasolid® HS Clear Coat 8055
+ 10 % na Permasolid® HS Clear Coat 8650
+ 12,5 % za Permasolid® HS Automotive Top Coat 275

Doba zpracovatelnosti: 30 - 40 min. při +20 °C (s VHS tvrdidlem 3225)

                                      45 - 60 min. při +20 °C (Permasolid® HS Automotive Top Coat 275)

Aplikace: Pro nanášení bezbarvých laků a Permasolid® HS Automotive Top Coat 275 si prosím 
přečtěte příslušné technické listy.

Zvláštní upozornění: Aplikace na velké plochy a vodorovné plochy (např. kapoty) může vést k 
technologickým nevýhodám. Pro aplikaci jako Speed Repair System je výhodnější systém rychlého 
tvrdnutí.

Poznámka k bezpečnosti: Tento produkt je klasifikován podle nařízení (ES) 1272/2008 (CLP). 
Prostudujte si bezpečnostní list.
Při aplikaci se důrazně doporučuje používat vhodné osobní ochranné prostředky.

Data.
Bod vzplanutí: nad +21°C
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Informace uvedené v této dokumentaci jsme pečlivě vybrali a uspořádali. Je založen na našich 
nejlepších znalostech v daném předmětu k datu vydání. Informace jsou poskytovány pouze pro 
informační účely. Neručíme za jeho správnost, přesnost a úplnost. Je na uživateli, aby si 
zkontroloval informace s ohledem na aktuálnost a vhodnost pro zamýšlený účel. Duševní vlastnictví
v těchto informacích, včetně patentů, ochranných známek a autorských práv, je chráněno. Všechna 
práva vyhrazena. Je třeba dodržovat příslušný bezpečnostní list a varování zobrazené na štítku 
produktu. Můžeme kdykoli upravit a/nebo přerušit provoz všech těchto informací nebo jejich částí 
podle vlastního uvážení, bez upozornění a neneseme žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto 
informací. Veškerá pravidla stanovená v tomto článku se odpovídajícím způsobem použijí pro 
jakékoli budoucí změny a doplňky.


