
Utwardzacz-rozcieńczalnik do emalii samochodowych
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Charakterystyka i własności:

do renowacyjnego malowania samochodów. Zastosowanie synergicznie działającej mieszaniny 

   rozcieńczania - czas życia mieszanki nawet do 48 godz. przy szczelnym zamknięciu.

Lepkość wg kubka Forda nr 4        ok. 25 s

Sucha masa                   min. 20% wag.
Granice wybuch.              1,0-10,8% obj.

także w sumarycznej odporności i zwiększeniu żywotności eksploatowanych karoserii.

ZALECENIA:

                                             zachowując proporcję objętościową 4:1). Otrzymana mieszanina

                                             się od razu do natrysku pistoletem pneumatycznym o dyszy
                                             1,4-1,6 mm przy ciśnieniu roboczym 3,5-5 bar lub pistoletem
                                             hydrodynamicznym o dyszy 1,6-1,8 mm i ciśnieniu jw.
Lakiernicy, którzy preferują niższe lepkości mieszaniny roboczej emalii, mogą dodać jeszcze  

Producent specjalistycznych wyrobów lakierowych. Dystrybutor produktów Benda-Lutz Austria.
PPHU "YUMA" Zbigniew Kreczko             tel/fax  +48 33 8513 425
43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 43    www.yumakreczko.com.pl  kreczko@yumakreczko.com.pl

opakowania:  0.25 , 1 , 5 ltr

AKADUR Z - jest nowoczesnym utwardzaczem opracowanym specjalnie do emalii alkidowych 

izoforonotoluenodwuizocjanianowej z odpowiednio dobranym zestawem rozpuszczalników 
gwarantuje optymalny technologiczny czas aplikacji powstałej miaszaniny Autorenolak:  
Akadur Z jak 4:1, a otrzymana powłoka lakierowa ma przewagę nad tradycyjną w:
> znacznie skróconym czasie schnięcia, pyłosuchść już od 1 godz.,
> znacznie poprawionym połysku i rozlewności,
> znacznie zwiększonej twardości, nawet o 70%,
> wygodzie stosowania - mieszanina nadaje się od razu do natrysku pistoletem bez dalszego

Podstawowe parametry Akaduru Z
Pyłosuchość                     min. 1 godz.

Gęstość                             ok. 0,93 g/cm3 Schnięcie 20oC                       max. 4 godz.
Temp. zapłonu                           min. 30oC   
Rozpuszczalnik               Akasol, Renosol

Dwa w jednym: utwardzacz - rozcieńczalnik Akadur Z, może być stosowany do przyśpie-
szonego sieciowania innych układów alkidowych i akrylowych, po uprzednim teście znoszenia 
się i empirycznym ustaleniu wzajemnych proporcji. Rozcieńczalnik zawarty w Akadur Z stanowi
mieszaninę węglowodorów alifatyczno-aromatycznych eteroestrów alifatycznych. Działanie
korekcyjne Akadur Z na parametry użytkowe uzyskanych powłok lakierniczych przejawia się 

                                             Zmieszać 1 puszkę 1litr emalii ftalowo-karbamidowej Autorenolak 
                                             z 1 puszką 0,25l utwardzacza Akadur Z (przy mniejszej ilości

                                             posiada lepkość wg kubka Forda nr 4 w 20oC ok. 25 s i nadaje

rozcieńczalnika do wyrobów ftalowo-karbamidowych ogólnego stosowania RF-04, Renosol, lub



najlepiej akrylowego rozcieńczalnika AKASOL produkcji YUMA Cieszyn z zestawu AKA BC.

szczelnym zamykaniu opakowań lepkość przez dalsze 48 godz. wzrasta o kilka sekund bez   

Sposób nanoszenia powłok lakierowych, czas ich aklimatyzacji, ilość warstw itp. zgodnie 

z zachowaniem czystości pomieszczenia i powietrza od pyłów, z uprzednim odtłuszczeniem
i przeszlifowaniem powłok poddanych malowaniu renowacyjnemu.

OKRES GWARANCJI

od wilgoci, promieni słonecznych, opadów atmosferycznych i warunków zimowych. 
Utwardzacz po otworzeniu powinien być szybko zużyty ze względu na wrażliwość na wilgoć.

ZALECENIA BHP I P.POŻ

przez skórę. Prace należy prowadzić w odzieży ochronnej, a natrysk mieszanki - w masce
ochronnej, chronić oczy, chronić wyrób przed dziećmi.  
Prace lakiernicze w pomieszczeniach prowadzić pod warunkiem
dobrej wentylacji lub przewietrzenia. Nie wylewać wyrobu do
kanalizacji. Podczas pracy przestrzegać podstawowych zasad

Podane informacje i dane mają ułatwić prace użytkownikom 
wyrobu, oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej
wierze, należy je jednak weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent i dystrybutor życzą PP Klientom wiele zadowolenia 
z zastosowania utwardzacza - rozcieńczalnika do emalii samochodowych.

Czas życia (potlife), wymieszanej z utwardzaczem emalii wynosi minimum 4 godz. Przy 

wpływu na parametry przeczepności powłoki. Jadnakże w/w należy traktować jako informacje
na ryzyko użytkownika - powód - Akadur Z jest izocjanianem wrażliwym na wilgoć.

z zaleceniami producentów Autorenolaków. Jest to najczęściej zalecenie malowania 2-3 warstw
krzyżowo, metoda mokro na mokro, w odstępach aklimatyzacyjnych 10-15 min. w temp. 20oC,

Producent udziela na utwardzacz-rozcieńczalnik Akadur Z gwarancji 6 miesięcy, pod warunkiem
przechowywania w pomieszczeniach magazynowych w temp. 5-25oC, z zabezpieczeniem

Pozytywna ocena Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie nr B - 115/95

Akadur Z jest produktem palnym, lotnym, szkodliwym dla zdrowia przez wdychanie i kontakt

i przepisów bhp i p.poż. 



Pyłosuchość                     min. 1 godz.
max. 4 godz.
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