
Technický 
 list 

 
Barva: 
Bezbarvá. 

Hustota / Specifická hmotnost: 
Asi 0,790 g/cm3 

Balení: 
1 l plechovka. 

Použití: 
Do venkovního prostředí. 

Ředění: 
Výrobek je určen k přímé spotřebě. 

Skladování: 
V chladnu, skladovat z dosahu 
zdrojů tepla v pevně uzavřených 
originálních obalech. HOŘLAVINA! 
Teplota vzplanutí je nižší než 21 
°C. Výrobek je rozpustný ve vodě. 

Čištění nářadí a znečištěných 
míst: 
Ihned  vodou, příp. s přidáním čis-
tících prostředků 

Doba schnutí: 
Výrobek po přidání v níže uvede-
ných poměrech výrazně zkracuje 
dobu zasychání barev a omítek. 
Přesná doba zasychání je však zá-
vislá na okolní teplotě a povětr-
nostních poměrech.  
 
Střední hodnoty spotřeby: 
BARVY: na 12,5 l vědro přidat 500 
ml urychlovače. 
OMÍTKY: na 25 kg vědro přidat 250 
ml urychlovače. 
 

 

Nejnižší teplota pro zpracování: 
+ 2 °C pro všechny poměry ovzdu-
ší a podkladu. 

Vlastnosti: 
Těkavá, lehce vznětlivá kapalina 
urychlující chemicky dobu zasy-
chání. Organická sloučenina použi-
telná jako přísada do organicky po-
jených omítek a barev (akryláto-
vých a silikonových). 

Podmínky podkladu: 
Protože se jedná pouze o přísadu 
do materiálů, je třeba dbát pokynů 
pro daný typ použitého výrobku, do 
kterého se urychlovač přidává.  

Technické pokyny pro aplikaci: 
Dbát na důkladné vmíchání urych-
lovače do materiálu. Po přidání 
urychlovače je barva (omítka) na-
dále vzhledem k obsahu vody citli-
vá na mráz. Urychlovač lze do ma-
teriálů přidávat pouze v případě, že 
teplota ovzduší a podkladu během 
aplikace není vyšší než 15 °C. Ne-
lze přidávat do minerálních a siliká-
tových materiálů. 
 

Kód výrobku: 
M-VM04 

Datum vydání TL: 03. 12. 2011 

 

 

Beschleuniger                          
(Urychlovač) 
Směs organických sloučenin určená k urychlení procesu 
zasychání disperzních akrylátových a silikonových produktů. 

R-věty:  11 Lehce vznětlivý (vysoce hořlavý) 
 
S-věty:   7/9 Obaly skladovat pevně uzavřené na dobře větratelném místě                

  2 Nesmí se dostat do rukou dětem       
  16 Držet z dosahu zdrojů vznícení, nekouřit      
  23 Plyn / kouř / páru / aerosol nevdechovat       
  29 Nesmí se dostat do kanalizace, povrchových nebo odpadních vod    
  33 Zabezpečit proti nabití elektrostatickou elektřinou 

  38 Při nedostatečném větrání používat přístroj na ochranu dýchacích cest   
  51 Používat pouze v dobře větratelných místnostech     
 
Pokyny k odstranění odpadu: 
Staré barvy a laky, které neobsahují halogenovaná organická rozpouštědla, odstranit podle odpadového klíče EAK číslo 080102. Ostatní 
organická rozpouštědla, čistící roztoky a matečné louhy odstranit podle odpadového klíče EAK číslo 070204. 
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