
Вище перераховані дані, отримані на основі нашого досвіду,  є лише рекомендацією. Ви, як споживач, не звільняєтеся від обов’язку перевірити продукт на його придатність для виробництва 
запланованих робіт. Виробник не має можливості контролювати виконання робіт з використанням його продукції. За якість виконання робіт, відповідальність несе виключно споживач. Ми 
гарантуємо високий рівень і стабільність якості нашої продукції. З появою нової технічної анотації колишня стає не дійсною.

Технічний паспорт                          

IRSA PLATINUM ISO-HARTER 3055
Затверджувач для 2-К паркетного водного лаку IRSA Platinum 3055 глянцевий

Форма поставки:
IRSA Platinum ISO-Harter 3055 є затверджувачем для лаку IRSA Platinum 3055

До відома: 
Роботи з затверджувачем IRSA Platinum ISO-Harter 3055 повинні проводитися виключно професіоналами. Запобігати попадання 
затверджувача на шкіру, працювати в захисних рукавицях, не вдихати пари.

Спосіб використання:
I. Співвідношення компонентів суміші:
20 частин лаку IRSA Platinum 3055 до 1 частини затверджувача IRSA Platinum ISO-Harter 3055.
II. Змішування:
В тару з лаком IRSA Platinum 3055 добавити затверджувач IRSA Platinum ISO-Harter 3055 і добре збовтати (не менше 15 сек.).
III. Час виконання робіт:
Роботи з нанесення суміші лаку IRSA Platinum 3055 і затверджувача IRSA Platinum ISO-Harter 3055 повинні проводитися протягом 
2 годин. В цей час частина отриманої суміші, з якою безпосередньо не виконується робота,  повинна знаходитися в закритій тарі.
Температура під час виконання робіт: Температура приміщення, поверхні, суміші лаку і затверджувача повинна бути не нижчою 
+15° С і не перевищувати +25° C, а відносна волога повітря не повинна перевищувати 75 %.

Умови зберігання:
Зберігати і транспортувати при температурі не вищої від  +6° С. Тару завжди щільно закривати. Термін зберігання в не 
розпакованій оригінальній тарі – 9 місяців. Відкриту тару щільно закрити і якомога швидше використати. 

Увага:
при реакції з водою або вологою, затверджувач робиться непридатним до використання. Оберігати від надходження вологи; при 
контакті з водою, затверджувач вступає в реакцію і стає густим. Дотримуватися приписаних застережних заходів, які знаходяться 
в тексті на етикетках затверджувача IRSA Platinum ISO-Harter 3055.

Берегти від холоду!
Маркування згідно VOC-ID, приписане з 2007/2010 р.
лак IRSA Platinum 3055 і затверджувач IRSA Platinum ISO-Harter 3055 2004/42/2 A (j) 140;140 г/л<93 г/л
лак IRSA Platinum 3055 і затверджувач IRSA Platinum ISO-Harter 3055 2004/42/2 A(j)140;140г/л < 84 г/л
пояснення:
2004/42 – рік і № положення, прийнятого ЄС
/2 – додаток 2
А – частина А
() – підкатегорія продукту
---,--- г/л – максимальна концентрація 1 і 2 степені
< --- г/л – фактичний вміст речовин згідно VOC
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