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CARACTERISTICI GENERALE 

Adăugarea întăritorului GUMILAK metal hardener la GUMILAK 

metal accelerează uscarea și duritatea, îmbunătățește 

proprietățile mecanice ale vopselei și, în același timp, obține o 

rezistență mai mare la condiții meteorologice nefavorabile. 

GUMILAK metal hardener are un conținut ridicat de materii 

solide, asigurând o eficiență sporită, o rentabilitate mai mare și 

un procent mai mic de COV. 

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE  

  

Greutate 

specifică 

1,00-1,02 kg/l. 

Adăugare – 

Diluare 

10% pe volum cu GUMILAK metal. Diluați cu 
diluantul corespunzător, în funcție de metoda 
de aplicare. 

Timp de 

uscare 

Uscat la atingere în 2-3 ore 

Aplicarea 

unui strat 

suplimentar 

La cel puțin 18 ore după aplicare. Se 

recomandă aplicarea unui strat suplimentar 

după întărirea completă a primului strat. 

Perioada de mai sus se prelungește în condiții 

de vreme rece și umedă. 

Clasa COV 
Nu se aplică.* 

* Produsul care rezultă după amestecarea 

GUMILAK metal hardener cu GUMILAK metal 

este inclus în categoria COV: A. „Acoperitori 

unicomponenți cu funcție specială. Finisaj 

anticoroziv”. Β. „Acoperitori bicomponenți cu 

funcție specială. Finisaj anticoroziv " 

Perioada de 

valabilitate în 

recipient 

Amestecul GUMILAK metal hardener–GUMILAK 

metal, trebuie aplicat după amestecare în 

decurs de 8-12 ore. 

 

  

 

Gumilak Hardener 

 

 

 Timp de uscare: 2-3 ore 

 

 Diluare: 10% pe volum cu 

GUMILAK metal 

 

 Aplicarea unui strat 

suplimentar: 18 ore 

 

 Ambalaj: 375 ml 

 

 Utilizare: Pensulă, trafalet, pistol de 

pulverizare 
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UTILIZARE ÎNTĂRITOR 

Adăugați GUMILAK metal Hardener într-un raport de volum de 10% la 

GUMILAK metal și amestecați bine. Diluați cu diluantul corespunzător, în 

funcție de metoda de aplicare. 

Amestecul trebuie aplicat în decurs de 8-12 ore. 

CURĂȚAREA SCULELOR 

În timpul lucrului mențineți sculele „umede” în recipient sau în tava 

pentru vopsire. Scurgeți bine vopseaua de pe scule înapoi în recipient și 

curățați-le cu apă caldă cu săpun. 

CONDIȚII DE UTILIZARE 

Temperatura spațiului 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. 

Condițiile nefavorabile în timpul aplicării pot afecta proprietățile finale 

ale produsului. 

PĂSTRARE 

După deschidere, închideți bine recipientul și păstrați-l în spații cu 

umiditate scăzută. 

NOTE 

PERICULOS PENTRU MEDIU. 

IRITANT. 

Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate (FDS). 

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ 

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt 

rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de 

companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne 

asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea 

corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


