
 

Следните писмени специализирани указания за употребата на IRSA  продукти са  резултати от нашия личен опит и знания, но важат 
само като необвързващ съвет и не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на 
употреба, които желаете да приложите на от нас произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се 
извършва извън нашите възможности за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние 
Ви предоставяме винаги еднакви по качество и готови за мостри продукти. С издаването на нов „Технически лист“ предишната версия 
губи валидност! 
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IRSA ПЛАТИНУМ ИЗО-ВТВЪРДИТЕЛ (IRSA Platinum Iso-Härter) 
за IRSA Платинум 2К-водни лакове 3010/ 3030  
 
 
Основа/Форма на доставка: 
IRSA Платинум Изо-Втвърдител се доставя като втвърдяващ компонент за IRSA 2К-водни лакове 3010 и 
3030. 
 
Указание: 
IRSA Платинум Изо-Втвърдител е предназначен за употреба от професионалисти! 
Моля избягвайте контакт с кожата, носете предпазни ръкавици, не вдишвайте изпаренията и при 
шприцоване носете маска за дишане. 
 
Употреба: 
1. Съотношение на смесване (20:1): 
20 части IRSA Платинум 2К-воден лак 3010 или 3030 се смесват с 1 част IRSA Платинум зо-Втвърдител, 
тоест: 
0,225 литра IRSA Платинум Изо-Втвърдител в 4,5 литра IRSA Платинум 2К-воден лак 3010/3030. 
0,45 литра IRSA Платинум Втвърдител в 9,0 литра IRSA Платинум 2К-воден лак 3010/3030. 
 
2. Обработка: 
IRSA Платинум Изо-Втвърдителсе изсипва в опаковката IRSA Платинум 2К-воден лак 3010/3030 и се 
разтърсва много добре мин. 15 секунди (да не се разбърква). 
 
3. Време за употреба: 
Сместта от IRSA Платинум 2К-воден лак 3010/3030 с IRSA Платинум Изо-Втвърдител да се изразходва в 
период от 2 часа. 
 
Температура: 
Помещение/повърхност и IRSA КХ-Лак да не са под + 15°C и над +25°C и относителната влажност на 
въздуха да не е над 75% при обработка. 
 
Съхранение: 
Да се транпортира и сьхранява на хладно място (но не на температури под +6°C). Опаковките да се 
съхраняват добре затворени. В оригинална неотворена опаковка срок на годност около 1 година. 
Отворени опаковки да се затварят добре и да се употребяват при първа вьзможност. 
Внимание: При реакция с вода или влажност втвърдителят става неизползваем (материалът се 
втвърдява). За това- пазете от влажност, реагира с вода. Да се пази от студ. 
 
Moля съобразете употребата с указанията за опастност върху етикета на продукта! 
Съдържа изоцианат. Съдържа полифатичен изоцианат. Моля прочетете указанията на 
производителя. 
 
VOC-класификация от 2007/2010: Европейска директива  
IRSA Платинум 3010 сатен с IRSA Платинум Изо-Втвърдител нов: 2004/42/2 А (i) 140; 140 гр/л < 85 гр/л 
IRSA Платинум 3030 сатен с IRSA Платинум Изо-Втвърдител нов: 2004/42/2 А (i) 140; 140 гр/л < 84 гр/л 

Обозначение: 
2004/42   Година и номер на европейската директива 
/2   Приложение 2 
А   Част А 
()   Категория на продукта 
-;- гр/л   Граница на стойностите 1. степен и граница на стойностите 2.степен в гр/л 
< -- гр/л   актуални VOC –стойности 
 
 
Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София 
Тел/ Факс: + 359 2 86221251 
Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374 
www.vema-en.com  


