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Skład  
 
 
 
 

Właściwo ści i 
zastosowanie 
 
 
 
 
 

 
Właściwo ści 
fizyczne 
 
 
Warto ści dla 
ustalania limitów 
emisji 
 
 

 

 

Magazynowanie 
 
 
Utylizacja 
opakowa ń i 
odpadów 
 
 
Bezpiecze ństwo i 
higiena pracy 

Produkt jest roztworem zmodyfikowanego utwardzacza na podstawie adduktu 
polyalkylenpolyaminu i średniej masie cząsteczkowej żywicy epoksydowej w mieszaninie 
rozpuszczalników organicznych. 
 
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do utwardzania farb epoksydowych TELPOX. Dodatek do 
utwardzacza POX TELHARD jest różny dla różnych rodzajów farb i te są wymienione w 
odpowiednich normach wyrobów. Również wymieniony jest i czas urabialnośći mieszanki. 
Przygotować tylko taką ilość mieszanki, którą da sie zużyć w ciągu 8 godzin. 

 

 
Konsystencja 60 – 250 s 
Temperatura zapłonu 23 °C 
Gęstość 960  kg/m3 

 
VOC: 0,48 kg/kg utwardzacza TOC: 0,41 kg/kg utwardzacza 
Produkt przeznaczony jest do stosowania w obiektach lub w działańiach , które są regulowane 
na podstawie przepisów ustawyczeskiej nr. 86/2002 w sprawie ochrony powietrza 
iogłoszenianr.337/2010. Nie używać oddzielnie, jest on przeznaczony tylko doutwardzania  
farb epoksydowych TELPOX 

 
 
 
Produkt zachowuje cechy funkcjonalne 24 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5-25 ° C. 
 
Puste opakowania należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów opakowaniowych. Odpady 
opakowaniowe z resztkami produktu umieścić na miejscu wskazanym przez składowanie 
odpadów niebezpiecznych lub osobą upoważniona do  gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 
Zobacz także kartę charakterystyki. 

Produkt zawiera  xylen /mieszanka izomerów/ 2-methylpropan-1-ol i  diethylentriamin. Może 
powodować reakcję alergiczną. Działa jak alkalia/pH 8-10/ 
Klasyfikacja produktu :  Szkodliwe dla zdrowia. Drażniący. Zapalny. 
Oznaczenie symbolem ostrzegawczym:  Xn - Szkodliwe dla zdrowia 
Zobacz także kartę charakterystyki. 
 
 

 
 
 
Dane te są dane orientacyjne, a ich dokładność jest uzależniona od właściwości różnych materiałów i nieprzewidzianych efektów podczas 
przetwarzania. Aplikator  jest odpowiedzialny za prawidłowe korzystanie z produktu zgodnie z instrukcją użytkowania i właściwym zastosowaniu 
systemu powłokowego, tzn. musi zawsze oceniać wszystkie wnioski i warunki przetwarzania, które mogłyby mieć wpływ na końcową jakość 
wykończeniapowierzchni. Zalecamy zatem aplikatorowi zawsze wykonać test na określone warunki i zastosowanej  powierzchni. Powyższe dane 
są danymi, które wpływają na specyficzne warunki pracy, a zatem nie stanowią prawnej pretensji. Informacje poza zakresem karty katalogowej 
powinny być konsultowane z producentem. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. 
 
 
 


