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Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

ADLER PUR-Härter 82029 82029

Поліізоціанатний затверджувач на основі розчинника для ADLER 2K-PUR-Lacke для промислового та
комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація По ліі зо ці а на тний за твер джу вач на осно ві роз чин ни ка для 2-ком по нен тних
PUR-ла ків.

Сфера використання Ком по нент-за твер джу вач для 2-ком по нен тних PUR ла ків AD LER для ме блів
і ін те р'є рів.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування Про дукт AD LER PUR-Här ter 82029 від ра зу пі сля до да ва н ня в лак ре тель но
пе ре мі ша ти.

Інфор ма ція щодо за сто су ва н ня, кіль ко сті до да ва н ня і часу жит тє зда тно сті
мі сти ться в Те хні чних опи сах для ла ків для ме блів AD LER 2K-PUR.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка 100 г, 400 г

1 кг, 9 кг

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови
зберігання

6 мі ся ців в ори гі наль ній за кри тій єм но сті.

Збе рі га ти в мі сці за хи ще но му від во ло ги, пря мих со ня чних про ме нів, мо ро зу
і ви со ких тем пе ра тур (вище 30°C).

Щіль но за кри ва ти єм ність, щоб уни кну ти кон та кту про ду кту з во ло гі стю по ві- 
тря.

Дані щодо безпеки Звер ні ться, будь ла ска, до від по від но го па спор ту без пе ки, акту аль ну вер сію
мо жна зна йти в Інтер не ті за адре сою www.adler-lacke.com.


