
 
 

DS 1094 TEKNODUR 3333-02
1 02.08.2002 Modyfikator do farb TEKNODUR

 
CHARAKTERYSTYKA 

 
TEKNODUR 3333-02 jest modyfikatorem do farb TEKNODUR. 

  
ZASTOSOWANIE Stosuje się do przyspieszenia procesu schnięcia farby. 
  
WŁAŚCIWOŚCI Wyrób skraca czas schnięcia farby dając możliwość skrócenia czasu 

malowania. 
ega również czas przydatności wyrobu do stosowania 

 
 
DANE TECHNICZNE 

 

Proporcja mieszania   
składników ok. 5 % obj. do gotowej mieszaniny bazy i utwardzacza 
  
Czas przydatności wyrobu do 
stosowania w temp 23oC 

 
ok. 1 godz. (w zależności od farby) 
 

Całkowita masa substancji 
stałych 

ok. 20 g/l 
 

Lotne związki organiczne 
(VOC) 

ok. 890 g/l 
 

Czas schnięcia w temp. 23oC  
- brak odlepu  

TEKNODUR 30, 50, 90 po 1,5 godz. 
TEKNODUR 110, 130, 150, 190 po 2 godz. 
  
Zmywacz TEKNODUR SOLV, TEKNOSOLV 9521 
  
  

 
Oznakowanie bezpieczeństwa 

 
Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej 
 

UWAGA!!! Skróceniu ul

TEKNOS Sp. z o.o. 
            03-797 WARSZAWA ul. Sterdyńska 1        www.teknos.pl 

1 TEL +48 22 67-87-004; FAX +48 22 67-87-995; e-mail:  biuro@teknos.pl ciąg dalszy na następnej stronie 



 
 

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane informacyjne i 
zależą np. od koloru i połysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość 
wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w 
wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego ich użycia. 
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SPOSÓB STOSOWANIA 

 

Przygotowanie wyrobu Przygotować tylko taką ilość farby, którą zużyje się w czasie krótszym niż czas 
przydatności mieszaniny do stosowania. Składniki, w prawidłowej proporcji, na 
krótko przed użyciem, należy dokładnie wymieszać w całej objętości zbiornika. 
Niedokładne wymieszanie lub nieprawidłowy stosunek składników są przyczyną 
nieprawidłowego utwardzania i pogorszenia się własności powłoki. 
Do mieszaniny bazy i utwardzacza dodać 5% TEKNODUR 3333-02, czyli do 10l 
mieszaniny dodać 0,5l TEKNODUR 3333-02. 
 

Nakładanie Nanosić zgodnie z zaleceniami dla stosowanej farby TEKNODUR. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


