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  Przyspieszacz do 

wyrobów   akrylowych 
Produkt w znacznym stopniu skraca czas schnięcia i 

utwardzania dwukomponentowych wyrobów 

poliuretanowych i akrylowych. Wskazane jest 

użycie go przede wszystkim w niskich 

temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. 

W bezbarwnych lakierach akrylowych takie same 

efekty otrzymuje się stosując szybkie utwardzanie 

 

 

Może być stosowany do: 

 
- Podkłady akrylowe RANAL 

- Lakiery bezbarwne RANAL 

- Emalie 

 

Proporcje mieszania: 
Przyspieszacz należy stosować w ilości 1% na gotową mieszankę wyrobu z utwardzaczem.             
Np. na 1 L mieszanki wlać nie więcej niż 10ml przyspieszacza. 
 
 

Uwaga! Maksymalna ilość przyśpieszacza nie może przekraczać 1,5%! Nie stosować z szybkim 

utwardzaczem! Zwiększenie dodatku przyśpieszacza ponad zalecaną ilość nie powoduje przyspieszenia 

układu, a jego nadmiar może być przyczyną powstawania różnych wad lakierniczych takich jak utrata połysku, 

brak przyczepności czy skórka pomarańczowa. Suszenie lakieru z dodatkiem przyspieszacza w podwyższonej 

temperaturze może powodować utratę połysku i konieczność polerowania lakieru.  

Czas przydatności do nanoszenia: 

Przyspieszacz skraca czas przydatności wyrobu do nakładania, dlatego należy go dodawać tuż 
przed aplikacją. 
 
Lepkość natryskowa: 
Dodanie przyspieszacza nie zmienia lepkości aplikacyjnej wyrobu. 

Kolor: 

Bezbarwny 

http://www.ranal.pl/
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Warunki przechowywania: 

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin przydatności w 
fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20˚С wynosi 24 miesiące. 

Przepisy BHP: 

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu. 
 
Opakowanie: 

 

Art. Nr Pojemność Opakowanie zbiorcze, szt.: Waga kartonu, kg: 

40701 0,3L 6 2 

    

 

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia 

nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 
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